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ساقی دختران
دانشجوی شیشه ای شدم

با گرفتن آن پنچ نصد افغانی، از دست دختران خودم را از آن ها جدا کردم 
و به آن دختران گفتم که در گوشه ای از این کوچه آرام بگیرند تا من بروم 
و جنس پیدا کنم و برای شان بیاورم. هنوز چند قدمی از دختران دور نشده 

بودم که یکی شان مرا صدا کرد و...

صفحه 3

دردسـرهای
یک مهاجر 

مهمان خانه ی باجناقم بودیم، خواهر خانمم از اتفاقی که در دبستان 
پسرش افتاده بود، برای مان گفت. مثل سیر و سرکه داشتم می جوشیدم، 

آن قدر عصبانی بودم که نه چای خوردم و نه شام. دلم می خواست به زمین 
و زمان فحش بدهم. تصور این که آن کودکان...

صفحه 4

مسجدی که به خاطر
فرش کفار بسته ماند

همه ترسیده بودند؛ با چشمانی بُهت زده و پر از ترس به اتفاقی که پیش 
مسجد قریه در حال افتادن بود نگاه می کردند و لبان شان به سکوت بسته 
شده بود. ترس در دل همه ی آن جمعیت رخنه کرده بود و کسی بر خود 

این جرأت را نمی داد که اعتراض...

صفحه 8

مدیر امنیت حوزه ی هشتم 
امنیت ملی شهر جالل آباد 

کشته شد

سیک های غزنی در تالش بازسازی تمدن هزارساله ی شان

اقلیت های در حال نابودی

در  انفجـار مایـن مقناطسـی، میـر عبـاس، مدیـر امنیـت حـوزه ی 
هشـتم امنیـت ملـی شـهر جالل آبـاد والیـت ننگرهـار همـراه بـا 
راننـده اش در ولسـوالی بهسـود ایـن والیـت کشـته شـد. در ایـن 

رویـداد سـه تـن از سـربازان او نیـز زخمـی شـدند. 
فریدخـان، سـخنگوی فرماندهـی پولیـس ننگرهـار بـه روزنامـه ی 
صبـح کابـل می گویـد کـه میـر عبـاس، مدیـر امنیـت حـوزه ی 
هشـتم امنیـت ملـی شـهر جـالل آبـاد و راننـده ی او در نتیجـه ی 
انفجـار ماین مقناطسـی کشـته شـده و سـه تـن دیگر نیـز زخمی 
ترورهـای  اخیـر  ماه هـای  در  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  شـدند. 
هدف  منـد در والیـت ننگرهـار افزایـش یافته اسـت. در جریان یک 
مـاه گذشـته دو عالـم دینـی نیـز در ایـن والیـت از سـوی افـراد 
ناشـناس ترور شـده اند.  والیت ننگرهار در شـرق افغانسـتان مرکز 
اصلـی گـروه داعـش محسـوب می شـود و بـا پاکسـتان کـه مرکـز 
اصلـی گروه هـای تروریسـتی اسـت، مـرز مشـترک طوالنـی دارد. 
ایـن والیـت بیشـترین آمـار تلفـات غیـر نظامیـان را در سـال های 
اخیـر داشـته اسـت. در کنار گروه داعـش، گروه طالبان و شـماری 
دیگـر از گروه هـای ترورسـتی از جملـه افـراد القاعـده نیـز در ایـن 

والیـت فعالیـت گسـترده دارند. 
مسـؤولیت بیشـتر ایـن رویدادهـای تروریسـتی را گـروه داعـش و 

گـروه طالبـان در ایـن والیـت بـه عهـده گرفته انـد.

2فاشیسم شاخ و ُدم ندارد!

ساعت نزدیک شش صبح است؛ نور طالیی خورشید به  تازگی 
بلند باالحصار غزنی را نشانه گرفته است. در حالی   قلعه های 
که نسیم دل نشین نخستین صبح های تابستان بر فضای آرام 
شهر، خودنمایی می کند، سرودی از منطقه ی بهلول بلند است 
که برای برخی از شهروندان، ناآشناست؛ سرودی توام با ذکر. 

دامنه ی  در  صبح گاهی  چنین  در  خانواده  ده  زناِن  و  مردان 
باالحصار غزنی در منطقه ی بهلول، گرد آمده اند و برای امنیت 
می کنند؛  دعا  و  می گویند  ذکر  خودشان  آیین  به  افغانستان 
اقلیت های سیک و هندو در والیت  بازماندگان  این ها آخرین 
آمدن  دارند.  بقا  برای  دعا  برنامه ی  یک شنبه ها،  که  غزنی اند 

امنیت در افغانستان نخستین خواست شان است. 
هندو  و  سیک  خانواده ی   120 بازمانده ی  خانواده،  ده  این 
افغانستان،  در  اخیر  ناامنی های  افزایش  با  که  است  غزنی  در 

امیدشان را از دست نداده و به آینده ی بهتر چشم دوخته اند.
ناامنی و چالش هایی...

نیکی میناژ در سرزمین وحی؛
عربستان به کجا می رود؟

برجستگی های تنش برای هر مردی تحریک آمیز است. تا کنون هر چه از او 
عکس دیدم، لباس هایش گویی با وسواس عجیبی برای به نمایش گذاشتن 

اندام های جنسی اش انتخاب شده. حین اجرا هم غالبا با پستان های نیم برهنه 
و لباس های بسیار سکسی به صحنه ظاهر می شود. کلیپ هایی که تاکنون از 

او نشر شده، به روشنی تمرکز بر جلب توجه...

صفحه 8 نشست هفتم پایان مذاکرات
امریکا با طالبان خواهد بود؟

سخنگوی طالبان گفته است که در نشست دور هفتم، در باره ی خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان، هشتاد درصد توافق شده است. دور هفتم 

نشست امریکایی ها با طالبان پایان نیافته و امیدواری ها این است که احتماال 
تا یکی دو روز دیگه این توافق حاصل شود.

تعهد دادن طالبان به امریکا که از افغانستان...

صفحه 3

رییس جمهور غنی
در زابل:

جلو فساد و 
ضایع شدن 

تجهیزات نظامی 
گرفته شود

آقای غنی گفته است: »من این جا 
به خاطری آمده ام که وضعیت 

عمومی به ویژه وضعیت امنیتی این 
والیت را مورد بررسی دقیق قرار 
دهم و تصامیم عاجل اتخاذ کنم. 

برای من وضعیت امنیتی والیت را 
اطمینان بخش گزارش ندهید؛ آنچه 
را که واقعیت دارد به گونه ی دقیق 

تشریح کنید. خطراتی که متوجه 
امنیت این والیت است باید به 

صورت جدی تحلیل شود که چگونه 
می توانیم در وضعیت امنیتی تغییر و 

بهبود بیاوریم.«
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جـنـازه ی زنـم
روی دستانم

مانده بود

نورخـان، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد که پس از برخـورد این خمپاره، خانمش کشـته شـد و یگانـه کودکش زخم برداشـت. 
پـس از ایـن رویـداد،  غـِم تدفیـن و جنـازه بـر سـنگینی غم هـای نورخان افـزوده و او یک شـب و روز با تـاش تمام کسـی را نیافته 
اسـت کـه جسـد را بـه خاک بسـپارند.نورخان، می گوید که تمام باشـندگان روسـتای معلم هـا مانند او فـرار کردند؛ اما او تنها کسـی 

بـود کـه برگشـت تـا در خانه ی خـودش، زیِر صدای وحشـت ناک جنگ بیاسـاید؛ اما نیاسـود.
نـور خـان، در صحبـت تلیفونـی بـه روزنامـه ی صبـح می گویـد، ناتوانـی مالـی از یک سـو و پیـدا نشـدن چهار پنـج نفری کـه نمـاز جنـازه را بخوانند از 

سـوی دیگـر، باعـث شـد کـه یک شـب و یـک روز تمـام جسـد در روی حویلـی اش بماند.
نـور خـان، اضافـه می کنـد کـه سـرانجام از تـرس تعفن جسـد پـس از یـک شـب و روز در همکاری بـا چهار تن از مـردان روسـتاهای هم جـوار، بی هیچ مراسـمی که 
در جنـازه مرسـوم اسـت، خانمـش را در کنـاری از روسـتا بـه خـاک می سـپارد و حـاال در فکـر تـداوی کـودک یک سـاله اش مانـده کـه در هنـگام جـان باختـن مادر 

زخم برداشـته اسـت.

صبح کابل
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گفتـه می شـود، دور هفتم نشسـت های صلح برای افغانسـتان 
کـه زلمـی  خلیـل زاد نماینـده ی آمریـکا بـرای افغانسـتان بـا 
گـروه طالبـان آن را بـه پیش می بـرد، دارای دسـت آوردهایی 
هیـأت  ارشـد  عضـو  عمـری،  نبـی  محمـد  اسـت.  بـوده 
گفتـه  بی بی سـی  بـا  مصاحبـه  در  طالبـان  مذاکره کننـده ی 
اسـت کـه در این نشسـت تقریبا هشـتاد درصد توافق بر سـر 
چگونگـی  توافق نامـه ی صلـح صـورت گرفته اسـت. بر اسـاس 
ایـن توافق نامـه کـه اگر صورت بگیـرد، اولین مـورد آن خروج 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان خواهـد بود.
ایـن را همـه می دانیـم کـه دولـت ترامـپ متقاضـی اصلـی 
خـروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان اسـت؛ اما وی سـعی 
می کنـد ایـن خـروج بدون کـدام دسـت آورد نباشـد. حاال که 
بحـث گفت وگوهـای صلـح با طالبـان نیز به اوج خود رسـیده 
اسـت، یکـی دیگـر از متقاضیان خـروج نیروهـای امریکایی و 
در کلیـت نیروهـای بین المللی، طالبان اسـت؛ امـا طالبان که 
دشـمن درجـه یـک حکومـت افغانسـتان بـه شـمار می روند، 
نمی خواهنـد، آنچـه تـا بـه حـال به خاطـر حضور ایـن نیروها 
در افغانسـتان بـه وجـود آمده اسـت به عنوان دسـت آوردهای 

حکومـت و کشـورهای خارجی، حفظ شـود.
در  خـودش  نگرانی هـای  از  قبـال  آمریـکا،  جمهـور  رییـس 
صـورت خـروج نیروهای خارجی از افغانسـتان گفتـه بود؛ این 
نشـان می دهـد کـه ایـن کشـور نمی خواهـد خـروج آنـان به 
مثابه ی یک شکسـت از سـوی طالبان پنداشـته شـود و باید، 
تضمیـن بهتـری را جهـت حفـظ امنیـت خودشـان به دسـت 

بیاورند.
او گفتـه بـود در صـورت خـروج از افغانسـتان، سـعی می کند 
سیسـتم های اطالعاتـی قـوی ای را بـرای بررسـی چگونگـی 
اوضـاع افغانسـتان، در ایـن کشـور بـه وجـود بیـاورد. ایـن 
جهانـی  امنیـت  در  زیـادی  تاثیرگـزاری  می توانـد  رویکـرد 
داشـته باشـد؛ امـا ممکـن اسـت بـر چگونگـی رفتـار گـروه 

طالبـان بـا مـردم افغانسـتان تاثیـری نداشـته باشـد.
نیروهـای  اسـت،  قـرار  کـه  دارد  وجـود  نیـز  گزارش هایـی 
خارجـی پـس از توافـق کلی صلـح، در ظرف هجـده ماه دیگر 
افغانسـتان را تـرک کننـد؛ امـا بایـد دید کـه ایـن نیروها، در 
صـورت خارج شـدن از این کشـور، چـه شـرط هایی را به غیر 

از تضمیـن امنیـت پیـش خواهند کشـید.
طالبـان که همـواره از جمهوری اسـالمی افغانسـتان به عنوان 
نشـان  چنیـن  می کننـد،  یـاد  افغانسـتان  اسـالمی  امـارت 
داده انـد کـه آن هـا خواهـان ایجـاد حکومـت امـارت اسـالمی 
اسـتند و در واقـع، چانه زنـی آنـان با امریکایی ها و کشـورهای 
دیگـری که در تسـهیل صلح در تالش اسـتند، بر سـر نظامی 
اسـت کـه پـس از صلح قـرار اسـت بر اسـاس ارزش هـای آن 
عمـل شـود و نـه نظامـی کـه هم اکنـون جریـان دارد. نظامی 
کـه نـه تنهـا افغان هـا قربانیـان بسـیاری در راه ایجـاد و بـه 
کمـال رسـاندن آن داده انـد، بلکـه نیروهـای خارجـی و مردم 
کشـورهای موجـود در افغانسـتان، هـم از لحاظ مالـی و هم از 
لحـاظ جانـی، قربانی هـا و از خودگذری های زیـادی را متقبل 
شـده اند. پـس بنـا بـر ایـن، آنچـه خواسـت جهانـی بـوده و تا 
حـاال نیـز اسـتوار بـر آن خواسـت، تصـور می شـود کـه بایـد 
از  واقـع نظـام مردم سـاالری کـه  افغانسـتان و در  حکومـت 
لحاظ قانونی در افغانسـتان ایجاد شـده اسـت حفظ شـود که 
آزادی هـای مدنـی و زندگـی دور از افراطیت های دینی اسـت.
مـردم افغانسـتان، صلـح با طالبان را به شـرط حل شـدن این 
گـروه در نظـام فعلـی می داننـد و نه ایـن که آن را بـه مثابه ی 
قبـول کـردن امارت اسـالمی کـه در واقع نظامی با گذشـته ی 
تروریسـتی بـوده و قبل از فروپاشـی همـواره از دین به گونه  ی 

افراطی تفسـیرهای غیر انسـانی داشـت، به دسـت بیاورند. 
در صورتـی که ایـن موضوع در توافق نامه ی صلـح میان امریکا 
و طالبـان مطـرح نشـود، ایـن موضـوع بـه بحـث پرجنجـال 
بعـدی میـان حکومـت و مـردم افغانسـتان بـا طالبـان مبـدل 
خواهـد شـد کـه دوبـاره برنامـه ی صلـح را بـه تعویـق خواهد 
انداخـت. در حقیقـت، یکـی از نکاتـی کـه می تواند زمینه سـاز 
ایجـاد مخالفت هـای شـدید باشـد، بحث نظامی اسـت که باید 
بعـد از صلـح بـر افغانسـتان حاکمیـت داشـته باشـد.  و اگـر 
جامعـه ی جهانـی و امریـکا، توافق نامـه ی صلـح را بـا طالبـان 
بـدون در نظـر گرفتن ایـن موضوع انجـام بدهنـد، در ادامه ی 
جنـگ نیروهـای افغـان بـا ایـن گـروه، طالبـان دارای نوعی از 
مشـروعیت خواهنـد شـد؛ یعنی، طالبـان قادر خواهند شـد تا 
گـروه تروریستی شـان را بـه کمـک توافـق صلح، گـروه و یک 
جنـاح سیاسـی ولـی حـق  به جانب جلـوه دهند. ایـن موضوع، 
می توانـد گروه طالبان را دارای خط مشـی سیاسـی ای بسـازد 
کـه حتـا در صـورت کم تـر شـدن مبـارزات مسـلحانه ی آنان، 
زمینـه ی ترویـج اندیشـه های افراطی را در پی خواهد داشـت.

توافق نامه ی صلح، باید به نفع 
حفظ نظام کنونی باشد

روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

درس را تـا آخـر نمانـدم. دلم شـور مـی زد. درس 
حقـوق اساسـی بـود و بحـث احـزاب سیاسـی و 
حـس  نمی فهمیـدم.  را  درس  آن هـا.  کارکـرد 
می کـردم بدنـم درد سـنگینی را تحمـل می کند. 
دلـم نـاآرام بـود. پـس از درگیری هـای انتخاباتی 
را  ناخوشـایندی  احسـاس  قبـل،  سـال  دو  در 
تجربـه می کـردم. تجربـه ای از یـک تحقیـر تلخ و 
سـوزناک. اهانتـی که نیـش آن تا مغز اسـتخوانم 
راه می کشـید. تصویـر دختـر خردسـال و دو زن 
دیگـر و گروگان هایـی کـه زیـر تیـغ طالـب قـرار 
داشـتند، ذهنـم را پـر کـرده بـود. نوعـی ترامـا را 
تجربـه می کـردم کـه دیـری بـود از آن فاصلـه 

بـودم. گرفته 
اشـرف غنـی و حنیـف اتمـر را می دیـدم کـه بـر 
مـن می خندنـد و از تکه هـای ریـز گلـوی دختـر 
قربانـی خـون می مکنـد. اسـماعیل یـون و داکتر 
خون آلودشـان  نیـش  کـه  می دیـدم  را  عبـداهلل 
را بـر تـن قربانیـان فـرو بـرده و بـر زخـم آن هـا 
فشـار می آرنـد. طالبـان و داعـش را می دیـدم که 
بیـرون  یکـی  یکـی  را  مچاله شـده  گروگان هـای 
می آرنـد و بـا آرامـش و خرسـندی کاردشـان را 

بـر گلوهـای آنـان کـش می کننـد.
تعبیـر داوود ناجـی کـه می گفـت از یـک فریـب 
بـزرگ بیـدار شـده ایم، بـر مغـزم فشـار مـی آورد. 
مـن اسـم وضعیتـی را کـه تـا حـاال داشـته ایم، 
فریـب نمی دانسـتم. رونـدی بـود کـه بـه صورت 
طبیعـی و منطقـی رشـد کـرده و مـا را بـه ایـن 
از دموکراسـی و دیگـر  بـود. مـا  نقطـه رسـانده 
ارزش هـای مدنـی فریبـی نخـورده بودیـم. بسـتر 
دموکراتیـک نداشـتیم و رفتارهایی که خود انجام 
می دادیـم یـا دیگـران بـر مـا تحمیـل می کردند، 
مفهـوم »فریـب« را بـه خوبـی بیـان نمی کـرد. با 
ایـن وجود، سـخن ناجـی نیز طعنـه ی زهرآلودی 

بـود کـه خـود بـر خـود بـار می کردیم.
تـا  گرفتـم  اجـازه  روحانـی،  علی رضـا  اسـتاد  از 
زودتـر بیـرون شـوم. مخالفتـی نکرد و اجـازه داد. 
و  دم گرفتـه  هـوای  می باریـد.  بـاران  بیـرون  در 
مرطـوب، فضـای شـهر و ذهنم را به طور یکسـان 
متأثـر سـاخته بـود. تـا خانـه برگشـتم، تلیفونـم 
یکـی پـی هـم زنگ مـی زد و کسـی از آن سـوی 
خـط خشـم و نگرانـی و اضطـراب خـود را بیـان 
می کـرد. بـه نظر می رسـید هـر چه هـوا تاریک تر 
می شـود، قیافـه ی هـول و هراس بر شـهر بیش تر 
مسـلط می شـود. شـهر مغمـوم بـود. آدم هـا در 
کناره هـای جـاده، پیـش روی مغازه هـا و دکان ها 
و در میـان موترهـا تکـه ای از یـک غم سـنگین و 
تیـره را بـر صورت هـای خـود حمـل می کردنـد. 
گروگان هـا  سالخی شـدِن  خبـر  می کـردم  فکـر 
بـه گـوش همـه رسـیده و عکس های شـان پیـش 
چشـم همـه راه رفتـه بود. سـاعت نزدیک هشـت 
شـب بود که بـه خانه رسـیدم. ذهنـم درگیر یک 
مسـأله ی دشـوار بـود. آیـا بـر اسـاس طرحی که 
در تاج بیگـم رسـیده بودیم، بـه درون گیتویی که 
بـه نـام »هـزاره« اطـراف ما کشـیده بودنـد، وارد 
شـوم و از درون ایـن گیتـو بـه هـر چیـزی نـگاه 
کنـم یـا بـه توصیه ی جواد سـلطانی عمـل کنم و 
در اعـالم ایـن موضع شـتاب نکنم؟ آیـا اعالم این 
موضـع در واقـع دامـن زدن بـه همـان فاجعـه ای 
نبـود که داشـتیم قربانـی آن می شـدیم: فاجعه ی 
جنـگ و نفـرت و تعصـب قومـی؟ اگر ایـن موضع 
را نمی گرفتیـم بـه چـه چیـزی، تـا چـه زمانـی و 

بـه چـه بهایـی بایـد امید می بسـتیم؟
پـس  سـال های  در  داشـتم.  دشـواری  وضعیـت 
از طالبـان، از لحـاظ فـردی، هیچ گاهـی تـا ایـن 
مرحلـه از اسـتیصال نرسـیده بـودم. خـط باریکی 
بـود کـه هر دو طـرف آن پرتـگاه خطرناکـی قرار 
داشـت. لحظـه ای در اتـاق خلوتـم تنهـا راه رفتم. 
از پنجـره ی اتـاق بـه فضـای تاریِک بیـرون خیره 
شـدم. باالخـره، ذهنـم بـه نقطـه ا ی توقـف کـرد. 
کامـم تلـخ بـود و وقتی پشـت کامپیوتر نشسـتم 
تـا آن چـه را در تاج بیگـم اتفـاق افتـاده بـود، از 
یادداشـت های کتابچـه ام گرفتـه و بـر صفحـه ی 
در  تلخ کامـی  ایـن  اثـرات  بنویسـم،  فیس بـوک 

کلماتـم بار شـد:
چندیـن   ،1394 عقـرب   18 دوشـنبه،  »امـروز، 

اسـتراتیژی  تعییـن  بـرای  مقدماتـی  جلسـه ی 
فرهنـگ  بـا  مقابلـه  بـرای  هزاره هـا  جدیـد 
آدرس  از  انسانیت سـتیزی ای کـه  و  انسان کشـی 
پشـتون، با دسـت پشـتون، در منطقه ی پشـتون، 
سـکوت  بـا  و  پشـتون،  رهبـری  و  مدیریـت  بـا 
و اِهمـال و همراهـی تمـام حلقـات پشـتونی بـر 

کشـور تسـلط یافتـه اسـت، برگـزار شـد.
یکـی از گزینه هایـی کـه مـورد بحث قـرار گرفت، 
طـرح سـوالی بود در برابـر روشـن فکران و فعاالن 
و  مـدارا  نظـر می رسـد  بـه  پشـتون کـه  مدنـی 
سـکوت آگاهانـه ی ملـت را بـا توحـش و شـرمی 
کـه بـه نـام طالـب بـر دامـان فرهنـگ و مدنیـت 
ایـن سـرزمین بار شـده اسـت، تعویـض کرده اند.
منطـق  فاشیسـم  نـدارد؛  ُدم  و  شـاخ  فاشیسـم 
نـدارد، حـرف نمی فهمـد، زور می گویـد و قلدری 
می کنـد و بـا هـر آنچـه رنـگ و بـوی انسـانیت 
داشـته باشـد سـر سـتیز می گیـرد. روشـن فکران 
و فعـاالن مدنـی پشـتون، باید فاصله ی خـود را با 
فاشیسـمی کـه در دامان جامعه ی پشـتون رشـد 

داده انـد مشـخص کنند.
ایـن سـوال را مـن مشـخصاً در برابـر سـه فـرد 
بـرادر  قـرار می دهـم: کـرزی کـه هنـوز طالـب 
ناراضـی اش اسـت. اشـرف غنـی احمـدزی کـه با 
مـن بـرای پاک کـردن ایـن شـرم تعهـد داشـت. 
حنیـف اتمـر کـه حـاال مغـز و شـعور حکومتـی 
اسـت کـه تمـام سـکه اش بـه نـام پشـتون زده 

می شـود.
سـخن معروف سـارتر را فراموش نکنیـم: انتخاب 
بزرگ تریـن  انتخـاب  امـا  اسـت؛  انسـان  حـق 
مسـؤولیت انسـان نیـز هسـت؛ زیرا با هـر انتخاب 
الگویـی خلق می شـود کـه دیگران هـم می توانند 

از آن تبعیـت کننـد.
سـخن  و  بودیـم  کـرده  انتخـاب  را  مدنیـت  مـا 
گوشـی  نـه  گویـی  می گذاشـتیم.  ارج  را  انسـان 
بـرای شـنیدن ایـن سـخن اسـت و نـه ظرفیتـی 

بـرای درک و هضـم ایـن مدنیـت.
بـه نـام طالب و داعش باشـد یـا به هر نـام دیگر، 
همـه چیـز از پشـتون اسـت و به دسـت پشـتون 
صـورت می گیـرد: در کنـدز، بلخ، فاریـاب، جلریز، 
زابل، غور؛ در شـاه دو شمشـیره، شـینوار، هلمند، 

قندهـار و در غزنی.
فسـاد و ناکارگـی حکومـت، نشـاِن ظرفیت مدنی 
اتمـر،  اشـرف غنی،  اسـت.  پشـتون  سیاسـی  و 
فسـاد  و  پشـتون اند  همـه  زاخیـل وال  و  کـرزی 
حکومـت فسـاد مدیریتـی ای اسـت کـه بـا مغز و 
طـرح ایـن چهره هـای پشـتونی اِعمـال می شـود. 
خـوب اسـت این چهره هـا ایـن در و آن در نزنند. 
سـخن بگویند و به سـکوت و مدارای ملت پاسـخ 
دهنـد. این هـا همـه روشـن فکران و فعالین مدنی 
پشـتون اند. بایـد از الک بیرون شـوند. اسـماعیل 
یـون، جنـرال طاقت و حشـمت غنی را بـه میدان 
بیـم خلـق  ملـت  رواندایـی شـدن  از  نفرسـتند. 
ادبیـات  سـاخته اند.  رواندایـی  را  ملـت  نکننـد. 
عمـل  و  فاشیسـتی  سیاسـت  بـا  را  فاشیسـتی 
فاشیسـتی عجیـن کرده انـد. ملتـی را بـه ماتـم و 
عزا نشـانده اند و سرشکسـتگی و بی عزتـی را تنها 
هدیـه ی فرهنـگ، سیاسـت و قـدرت خـود بـرای 

پاسـخ بـه انتظـار ملـت تقدیـم می کننـد.
یـاد تـان نـرود که ایـن »تبسـِم« یک ملت اسـت 

که از شـما پرسـان دارد.«
***

ایـن پیـام را بـا عکس هایـی از »تبسـم«، اتمـر، 

گذاشـتم.  صفحـه  روی  کـرزی  و  اشـرف غنی 
واکنش هـای زیـادی کـه در فاصلـه ی کـم به این 
پُسـت صـورت گرفـت، نشـان از التهـاب فضایـی 
بـود کـه داشـتیم بـه آن نزدیـک می شـدیم: این 
پُسـت روی هم رفتـه بـه هـزاران نفـر رسـید و بـا 

1560 کمنـت و 1004 بازنشـر بدرقـه شـد.
در ذیـل پُسـت، تنهـا بـا سـخن مـن همـدردی و 
هم نوایـی نشـد. ده هـا کاربـر از این فرصـت برای 
نقـِد نظـر و کارنامه هـای سیاسـی مـن نیـز بهـره 
گرفتنـد. همراهـی ام بـا اشـرف غنـی احمـدزی، 
بیش تریـن بـار نقـد و مالمـت را بـه سـویم راجع 
می کـرد. کـم نبودنـد کسـانی کـه می گفتنـد من 
در وقـوع ایـن جنایـت مسـؤولیت دارم؛ چـون از 
اشـرف غنی حمایـت کـرده و به خاطر پیـروزی او 

»گلـو« پاره کـرده ام.
آقای عبدالخالق علی زاده از استرالیا نوشت:

و  قلـم  و  نشـان  و  نـام  قربـان  عزیـز!  »اسـتاد 
یاداشـت هایت شـوم! حـد اقـل ایـن لحظه هـاي 
تکه پـاره  جنازه هـاي  ایـن  و  دردآور  شـدت  بـه 
خویـش  سیاسـي  رقابت هـاي  وسـیله ی  را 
نکنیـم! شـاید عقـل و شـعور شـما بهتـر از مـن 
درک مي کنـد کـه یقینـاً چنیـن اسـت! امـا مـن 
اگـر جـاي شـما مي بـودم مـرد مردانـه ایسـتاده 
مي شـدم و از همـه قوم هـا و تن هاي ُمثله شـده ی 
مادرانـش معـذرت مي خواسـتم و مي گفتـم کـه 
ایـن کپسـول عقده و جنایـت را اشـتباهي گرفته 
بـودم؛ این عصـاره ی خریـت جز لگـدزدن چیزي 
بلـد نیسـت و به اشـتباه مغـز متفکر لقـب گرفته.
از  عزت مندانه تَـر  خیلـي  اشـتباه  بـه  اعتـراف 
ایـن و  بهانـه و شـانه را بـر سـر  آن اسـت کـه 
آن زده و خـود جـان سـالمت از مالمـت بریـم؛ 
و شـاید خیلـي جـرأت کار دارد کـه عکس هـاي 
ُمثله شـده ی مـادران خویش را بـه گونه اي پخش 
و نشـر کنیـم کـه بـه یادداشـت هاي سیاسـي مان 

کند! کمـک 
نوشـتم؛  پوسـت کنده  این گونـه  کـه  ببخشـید 
چـون واقعاً دوسـت تـان دارم! و اگر این دوسـتي 
نمي بـود و بارهـا سـنگ مالمـت رفاقت با شـما بر 
سـرم نمي خـورد، ایـن حـرف )شـاید( بي حسـاب 
را هـم به پاي نوشـتار قشـنگ تان نمي گذاشـتم.«
 )Taqi Mokhlis( کاربـری به نام تقی ُمخلـص
نوشـت: »تـو خود پیشـتاز ایـن حکومـت بودی و 
سـنگ اربابـت غنـی را بـه سـینه مـی زدی. یـادم 
اسـت گفتـم داری آینـده ی خـود و خانـواده ات 
را بیمـه می کنـی. تـو در جـواب گفتـی نـه مـن 
می کنـم.  بیمـه  هـم  را  تـو  خانـواده ی  آینـده ی 
پـس کجا اسـتید قهرمانان مـردم؟! شـرم تان باد. 
حیـِف وقتـی کـه بـه چرندیات شـما ابلهـان هدر 

می دهیـم.«
کاربری به نام سـید یاسـر نوشـت: »خاک بر سـر 
بی شـرفت کننـد. زمانـی کـه دسـته دسـته برای 
اشـرفک کوچی ملعـون رأی جمع می کـردی و با 
بی شـرمی در چشـم مـردم داخـل می شـدی باید 
بـه فکـر امـروز می بـودی. خـون ایـن کشـته ها را 
چند فروختی؟ ارزشـش را داشـت واقعـاً؟ کثافت! 
بـرای تـو و امثـال تو مرگ بهتر اسـت. هـر هزاره 

را چنـد فروختی؟«
یعقوبـی  عبـداهلل  نـام  بـه  دیگـر  کاربـری 
)Abdullah Yaqubi( نوشـت: »جنـاب عزیز 
رویـش، شـما هـم در ایـن قضایـا دخیل اسـتید؛ 
شـمایی که بـرای غنی کل مرغ کمپایـن انتخابات 
انتخـاب شـما و بـه  بـا  ایـن جنایت هـا  کـردی. 
دسـتور رییـس شـما انجـام می شـود. شـما یـک 
آدم بـزدل ترسـو پسـت فطرت منافـق اسـتید.«

***
تا سـاعت دوازده ی شـب، وقتی آخرین دقایق روز 
هجدهـم عقـرب بـه پایان می رسـید، پُسـت هایی 
مـرور  می شـد،  نشـر  فیسـبوک  در  کـه  را 
می کـردم؛ در صحبـت بـا برخی از همراهـاِن فردا 
برنامـه می ریختـم؛ پیام هایـی را کـه از دوسـتانم 
می گرفتـم، جـواب مـی دادم و نکته هایـی را کـه 
بـه ذهنـم می رسـید یادداشـت می کـردم. بـا این 
وجـود، ایـن را هم می دانسـتم که آن شـب، برای 
خانواده هـای قربانیـان؛ برای کسـانی کـه در کنار 
تابوت هـای خون آلـود در غزنـی نشسـته بودنـد، 
بـرای صدهـا جـوان دل سـوخته ای دیگـر کـه در 
مراتـب  بـه  می تپیدنـد،  جهـان  کنـار  و  گوشـه 

عبـور می کـرد. و سـنگین تر  سـخت تر 

فاشیسم شاخ و ُدم ندارد!
 عزیز رویش

مـا مدنیـت را انتخـاب کـرده بودیـم و سـخن انسـان را ارج 
می گذاشـتیم. گویـی نـه گوشـی بـرای شـنیدن ایـن سـخن 

اسـت و نـه ظرفیتـی بـرای درک و هضـم ایـن مدنیـت.
بـه نـام طالـب و داعـش باشـد یا بـه هر نـام دیگـر، همه چیز 
می گیـرد:  پشـتون صـورت  دسـت  بـه  و  اسـت  پشـتون  از 
دو  شـاه  در  غـور؛  زابـل،  جلریـز،  فاریـاب،  بلـخ،  کنـدز،  در 

شمشـیره، شـینوار، هلمنـد، قندهـار و در غزنـی.
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قصه آدم های زیر پل سوخته

ساقی دختران دانشجوی 
شیشه ای شدم

 حسن ابراهیمی

)قسمت دوم(
بـا گرفتـن آن پنچ نصـد افغانی، از دسـت دختران 
خـودم را از آن هـا جـدا کـردم و بـه آن دختـران 
گفتـم کـه در گوشـه ای از این کوچـه آرام بگیرند 
تـا مـن بـروم و جنـس پیـدا کنـم و برای شـان بیـاورم. هنـوز چنـد 
قدمـی از دختـران دور نشـده بـودم کـه یکی شـان مـرا صـدا کـرد و 
گفـت: »جـان حسـن نـروی و دیگـه پیدایـت نشـود. پیسـه را با خود 

نبـری و گم شـوی.« 
مـن کـه تـا حـاال بـه ایـن فکـر نیفتـاده بـودم، داشـتم پیشـنهاد آن 
دختـر را در ذهـن خـود حالجـی می کـردم و بـا خـودم می گفتـم 
راسـت می گویـد این دخترهـا مرا که نمی شناسـند و اگر بـروم جایی 
پنهـان شـوم بـا ایـن مقـدار پـول حداقل تـا سـه روز دیگـر می توانم 
خیلـی راحت شیشـه بکشـم و خمـاری را نفهمم که اصال چی اسـت؟ 
در همیـن فکـر بودم کـه باز صدای آن دختر حواسـم را به خودشـان 
متوجـه سـاخت و گفـت: »او بچـه حسـن به قـواره ات نمی خـورد که 
کـدام بچـه ی نامـرد باشـی. بـرای ما پیسـه هیـچ مهم نیسـت. مقصد 
خـوش نداریـم خمـار بمانیـم و آن هـم ایـن روزهـا کـه امتحانـات 

سمسـتر نزدیـک اسـت و بایـد تـا ناوقـت شـب درس بخوانیم.«
آن یکـی دختـر ادامـه داد: »فقـط امـروز کـه نیسـت مـا هـر صبـح 
همیـن پـول را برایـت می دهیـم که هـم برای خـودت و هم بـرای ما 
جنـس بگیـری. ایـن قسـمی هـم بـه نفع تـو اسـت و هم مـا جنجال 

کم تـری داریـم.«
سـرم را تکانـی دادم و گفتـم: »دخترهـا خیال تـان راحـت، چـرا کـم 
نخـورم و هـر روز بخـورم تـا ایـن که یـک روز بخـورم و دیگه ُگشـنه 
بمانـم.« ایـن حـرف را زدم و راه افتادم به سـمت پل سـوخته و گفتم 
فقـط ده دقیقـه ای بـر خواهـم گشـت. چنـد دقیقـه ای گذشـته بـود 
و انـگار تمـام آدم هـای زیـر پـل سـوخته قـرار بـود از آن سـوراخ بـه 
بیـرون َسـرک بکشـند بـه غیـر از ایـن مامـا قندهـاری که حـاال تمام 
خوشـبختی های روزهـای آینـده ام بـه او و بیـرون آمدنـش از زیـر پل 
سـوخته گـره خـورده بـود و پیدا کـردن مامـا قندهـاری در آن لحظه 
تمـام چیـزی بـود کـه مـن در زندگـی ام می توانسـتم آرزو کنـم تا به 

بیاورمش. دسـت 
از رفتـن بـه زیـر پـل هـم کـه می ترسـیدم و اصـال هـم نمی دانسـتم 
اگـر بـروم زیـر پل سـوخته قراره چـه اتفاقاتـی برایم بیفتـد و بیش تر 
از همـه از ایـن می ترسـیدم کـه بـروم آن زیـر و نتوانـم مـواد تهیـه 
کنـم و همیـن مقـدار پولـی که ایـن دختران برایـم داده اند تا شیشـه 
برای شـان بگیـرم را معتـاد زورگویـی از دسـتم بگیـرد و در نهایـت 
خجالـت زده ی آن دختران شـوم. در بـاره ی معتـادان زورگو چیزهایی 
را شـنیده بـودم و ایـن کـه معتـادان تـازه وارد پـل سـوخته طعمـه ی 
خوبـی بـرای ایـن معتـادان زورگو اسـتند کـه بیش تر بـا چاقو، جنس 

مصرفـی خـود را از معتـادان دیگـر بـه دسـت می آورند.
بـا گذشـتن هـر دقیقـه و ناامیدشـدن مـن از این کـه مامـا قندهاری 
را دوبـاره ببینـم، عـزم را داشـتم جـزم می کـردم کـه به زیـر این پل 
بـروم و طلسـم تـرس خـود را از وارد شـدن بـه آن شـکاف لعنتـی 
بشـکنم و بـروم هـر طـور شـده شیشـه بـرای آن دختـران به دسـت 
بیـاورم و ایـن ماموریـت ناخواسـته را بـه پایـان برسـانم. بـا نزدیـک 
شـدن بـه آن شـکاف از چنـد نفر کـه در حال بیـرون آمـدن و داخل 
شـدن بـه آن شـکاف بودنـد، آدرس مامـا قندهـاری را پرسـیدم و 
نفـر هفتـم یـا هشـتم بـود کـه گفـت: »مامـا را چـه کار داری؟ جنس 
می خواهـی؟ چـی می خواهـی؟ چقـدر می خواهـی؟« ایـن را گفـت و 
مـن هـم دیگر کـه پیـدا کـردن ماما قندهـاری برایـم وقت گیر شـده 
بـود دنبالـش راه افتادم و گفتـم: »یک گرم شیشـه می خواهم، داری؟ 

چنـد می شـود؟ پایـپ هـم داری؟«
مـرد از جیـب بغـل واسـکت کهنـه و منـدرس و چرکیـن خـود یـک 
پاکـت کوچـک پالسـتیکی که قبال بسـته بندی شـده بـود را در آورد 
و مـن هـم سـریع بـا نگاهـی کـه بـه اطـراف انداختـم آن پاکـت را 
گرفتـم و در جیـب خـود گذاشـتم. آن اسـکناس پنچ صـد افغانـی را 
دادم و بقیـه پـول را گرفتـم. سـیصد افغانی یک گرم شیشـه می شـد. 
یـک پایـپ هـم گرفتم و خیلـی زود از آن مـرد جدا شـدم و به طرف 
کوچـه جکشـن بـرق حرکـت کـردم. دخترها هنـوز آن جا بودنـد و از 
قیافه ی شـان معلـوم بـود کـه از تاخیـر مـن هم نگـران شـده بودند و 

عصبی. هـم 
ایـن روال در روزهـای آینـده هـم ادامـه پیـدا کـرد. بعدتـر از خـود 
دختـران چیزهـای زیـادی در مورد زندگی شـان شـنیدم. دانشـجوی 
سـال دوم دانشـگاه کابـل در رشـته ی اقتصـاد بودنـد. از والیت هرات 
آمـده بودنـد و این جـا هـم یـک خانـه ی مشـترک داشـتند و خـرج 
تحصیل شـان را هـم خانواده  ی شـان تامیـن می کـرد و در آشـنایی بـا 
یـک پسـر از همـان دانشکده ی شـان بـا ایـن مـواد مخدر آشـنا شـده 
بودنـد و یـک سـالی می شـد کـه هـر روز شیشـه مصـرف می کردنـد 

و اعتیـاد داشـتند. 
پایان 

نشست هفتم پایان مذاکرات امریکا با 
طالبان خواهد بود؟

سـخنگوی طالبـان گفتـه اسـت کـه در نشسـت 
دور هفتـم، در بـاره ی خـروج نیروهـای خارجـی 
از افغانسـتان، هشـتاد درصـد توافـق شـده اسـت. 
دور هفتـم نشسـت امریکایی هـا بـا طالبـان پایان 
نیافتـه و امیدواری هـا ایـن اسـت کـه احتمـاال تـا 

یکـی دو روز دیگـر ایـن توافـق حاصـل شـود.
تعهـد دادن طالبـان بـه امریـکا کـه از افغانسـتان 
برضـد ایـن کشـور عمـل نکننـد و جـدول خروج 
نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، موضوعات اصلی 
مذاکـره امریـکا بـا طالبـان در دور هفتـم نشسـت 
صلـح بـوده که در قطر جریـان دارد، هنـوز  نتایج 

آن بـه طـور رسـمی اعالم نشـده اسـت.
زلمـی خلیـل زاد که مذاکـرات امریکا بـا طالبان را 
رهبـری می کنـد تـا حاال درمـورد دسـت آورد این 
دور مذاکـرات چیـزی نگفتـه و از شـتاب زدگی در 
بـاره ی اعـالم نتایج مذاکـرات، خـودداری می کند. 
در گذشـته آقـای خلیـل زاد در پایـان نشسـت ها 

دربـاره ی نتایج مذاکـرات معلومـات می داد.
طالبـان در ده مـاه گذشـته یـک طـرف مذاکره با 
مخالـف  منطقـه ای  قدرت هـای  بوده انـد.  امریـکا 
امریـکا و مخالفـان حکومـت غنـی در ایـن مـدت 
نقـش طالبـان را تقویـت کرده انـد. رونـد طوالنـی 
مذاکـرات بـه نحـوی دیگر طالبـان را مـورد توجه 
قـرار داده اسـت. ایـن همـه سـبب شـد کـه نقش 
طالبـان تغییـر کنـد. سـخنگویان ایـن  گـروه تـا 
بـا  مذاکرات شـان  نتیجـه ی  از  چهـارم  نشسـت 
مـرور  بـه  امـا  نمی گفتنـد؛  چیـزی  امریکایی هـا 
زمـان باورمنـدی ایـن گـروه بیش تر شـده اسـت. 
ایـن روزهـا جزئیـات نشسـت های صلـح از زبـان 
سـخنگویان طالبان به نشـر می رسـد. آن ها تالش 
دارنـد وانمـود کننـد کـه در مذاکرات بـا امریکا به 
موفقیـت رسـیده اند. وزارت خارجـه ی امریـکا نیز 

ایـن روزهـا بـه گونـه ی دیگـر مذاکرات بـا طالبان 
افغانسـتان در  بازتـاب می دهـد کـه صلـح در  را 
حـال تحقق اسـت. همزمـان که نشسـت هفتم در 
قطـر جریـان دارد و هنوز نتایج آن معلوم نیسـت، 
کـه  گفتـه  امریـکا  وزیرخارجـه ی  پمپیـو  مایـک 
تحقـق صلـح در افغانسـتان نزدیـک شـده اسـت. 
در  بحـث  طالبـان،  سـخنگویان  گفته هـای  قـرار 
بـاره ی خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان به 
مرحلـه ی نهایـی رسـیده اسـت. بعضـی از منابـع 
توافـق  قطع نامـه ی  کـه  گفته انـد  حتـا  طالبـان 
نیـز ترتیـب شـده، یـک اختـالف عنـوان طالبـان 
در پایـان آن بـوده کـه چـه بایـد باشـد. بـا آن که 
نـزده سـال از سـقوط حاکمیـت طالبان گذشـته، 
طالبـان نـام حاکمیـت گذشته ی شـان را عنـوان 
رسـمی برای شـان می داننـد. یـک منبـع طالبـان 
خـروج  جـدول  توافق نامـه ی  پایـان  در  گفتـه 
نیروهـای خارجـی سـازمان ملل و چیـن به عنوان 
شـاهد امضـا می کنـد. این ها مسـایلی اسـت که از 
چگونگـی دور هفتـم نشسـت امریکا بـا طالبان به 

نشـر رسـیده است.
زودتـر  هرچـه  کـه  دارد  تـالش  ترامـپ  دولـت 
بـا طالبـان بـه توافـق برسـد. آن گونـه کـه وزیـر 
خارجـه ی امریـکا اعـالم کـرده، بایـد تـا دو مـاه 

دیگـر توافـق نهایـی صلح صـورت بگیـرد. از طرف 
دیگـر در شـش دور مذاکـرات گذشـته نیـز محور 
گفت وگوهـای امریـکا بـا طالبـان، جـدول خـروج 
نیروهـای امریکایـی و ناتو و تضمیـن عدم حمایت 
طالبـان از القاعـده و تعهد دادن طالبـان به امریکا 
بـود کـه برضـد این کشـور عمـل نکنند. بـا توجه 
بـاره ی  در  می رسـد  نظـر  بـه  مسـایل،  ایـن  بـه 
ایـن دو موضـوع حرف هـای اساسـی گفتـه شـده؛ 
آن طـوری کـه گفتـه می شـود ممکـن اسـت در 
نشسـت هفتـم، امریکا بـا طالبان به توافق برسـد. 
طالبـان می خواهنـد کـه نیروهای خارجـی هرچه 
مسـأله  یـک  کننـد.  تـرک  را  افغانسـتان  زودتـر 
در دورهـای گذشـته، اختـالف نظـر بـر سـر ایـن 
هرچـه  می خواهـد  نیـز  ترامـپ  بـود.  موضـوع 
را تـرک  افغانسـتان  امریکایـی،  نیروهـای  زودتـر 
کننـد و بار سـنگین جنـگ افغانسـتان را از دوش 
دولـت امریـکا بـردارد. جـدا از ایـن که طالبـان با 
اعـالم پیشـرفت در مذاکـرات می خواهنـد اهداف 
دیگـری را دنبال کننـد؛ اما خوش بینـی طالبان از 
پیشـرفت مذاکـرات می توانـد واقعی بـودن ادعای 
طالبـان را نشـان بدهـد. بـه دلیـل ایـن کـه اگـر 
طالبـان بـه نتایج مطلوب نرسـند، ادعـا نمی کنند 

کـه در مذاکـرات پیشـرفت داشـته اند.

  امریـکا دومـاه را برای توافق نهایـی صلح در نظر 
گرفتـه و هـر روز بـه آن نزدیک می شـویم. فرصت 
انـدک اسـت. احتمـال ایـن که امریـکا بـا طالبان 
در بـاره ی جدول خـروج نیروهایش از افغانسـتان، 
بـه توافـق برسـد، وجـود دارد. ایـن نشسـت بایـد 
به نتایج مشـخص برسـد. اگـر نتیجه ندهـد، روند 

مذاکـرات امریـکا با طالبـان طوالنی می شـود.
 بخـش دوم برنامـه ی صلـح هنـوز فعـال نشـده 
روزهـای  در  اسـت  قـرار  کـه  نشسـتی  اسـت. 
آن  در  افغانسـتان  دولـت  شـود.  برگـزار  آینـده 
اتمـر  و حنیـف  نمی کنـد. حامدکـرزی  اشـتراک 
کـه مخالفـان حکومـت را در نشسـت های مسـکو 
رهبـری می کردنـد، نیـز اعـالم کرده انـد در ایـن 
نشسـت شـرکت نخواهند کـرد. شـرکت کنندگان 
ایـن نشسـت معلوم نیسـت؛ امـا آنچه گفته شـده، 
نشسـت مقدماتـی بـرای آغـاز گفت وگوهـای بین 
االفغانـی اسـت. اگـر نشسـت هفتـم طالبـان بـا 
امریـکا به نتیجه برسـد، روند صلـح وارد مرحله ی 
تـازه خواهد شـد؛ اگـر به توافـق نرسـند، حد اقل 
یـک مـاه دیگـر زمـان خواهـد بـرد کـه بـار دیگر 
نماینـدگان امریـکا بـا طالبان باهم مقابل شـوند و 

در بـاره ی توافـق نهایـی گفت وگـو کننـد.

بشیر یاوری

»معلم هـا«  روسـتای  ِگلـی  دیوارهـای  میـاِن  در 
ایـن  جان های شـان  تـرس  از  صاحبانـش  کـه 
روسـتا را تـرک کرده انـد، مـرد جوانـی در کنـار 
زخـم  بسـتن  بـرای  و  نشسـته  جسـد همسـرش 
کـودک یک سـاله اش هراسـان هرطـرف دسـت و 
پـا می زنـد. او از میـان هـزاران آواره ی ولسـوالی 
بهـارک والیـت تخـار اسـت کـه پـس از شـب ها و 
روزهـا خانه به دوشـی بـه خانـه اش در خـط نبـرد 
ایـن ولسـوالی برگشـته؛ امـا جنـگ همـه چیـزش 
را گرفتـه و سـاعت ها بـرای دفـن جسـد خانمـش 

کسـی را نیافتـه بـه خـاک اش بسـپارند.
نورخـان 26 سـاله، دو سـال پیـش ازدواج کـرد و 
حاصـل ازدواج او یـک پسـر یک سـاله اسـت کـه 
هنـگام جـان باختـن خانمـش او نیز زخمی شـده 

ست. ا
ایـن مرد جـوان باشـنده ی روسـتای »معلم ها« در 
ولسـوالی بهـارک اسـت؛ روسـتایی کـه جنـگ در 
آن زبانـه می کشـد و بـه گفتـه ی نورخـان، کم تـر 
کسـی ماننـد او از بی چارگـی این جـا مانـده اسـت 

در انتظـار سرنوشـت مبهـم و نامعلـوم.
آرامـش  سه شـنبه،  روز  بامـداد  شـش  سـاعت 
نسـبی نورخـان بـه هـم خـورد و انفجار سـنگینی 
به وقـوع پیوسـت. انفجـاری که به گفتـه ی نورخان 
برخواسـته از برخـورد خمپـاره ای بود کـه تا کنون 

پرتاب کننـده ی آن معلـوم نیسـت.
نورخـان، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد که 
ایـن خمپـاره، خانمـش کشـته  از برخـورد  پـس 
از  برداشـت. پـس  یگانـه کودکـش زخـم  و  شـد 
ایـن رویـداد،  غـِم تدفیـن و جنـازه بـر سـنگینی 
غم هـای نورخـان افـزوده و او یـک شـب و روز بـا 
تـالش تمـام کسـی را نیافته اسـت که جسـد را به 

خـاک بسـپارند.
نورخـان، می گویـد کـه تمام باشـندگان روسـتای 
معلم هـا ماننـد او فـرار کردنـد؛ امـا او تنهـا کسـی 
زیـِر  خانـه ی خـودش،  در  تـا  برگشـت  کـه  بـود 
صـدای وحشـت ناک جنـگ بیاسـاید؛ اما نیاسـود.
روزنامـه ی  بـه  تلفونـی  صحبـت  در  خـان،  نـور 
صبـح کابـل می گویـد، ناتوانـی مالـی از یک سـو و 
پیـدا نشـدن چهـار پنـج نفـری کـه نماز جنـازه را 

بخواننـد از سـوی دیگـر، باعـث شـد که یک شـب 
و یـک روز تمـام جسـد در روی حویلـی اش بماند.

نـور خـان، اضافـه می کنـد کـه سـرانجام از تـرس 
تعفن جسـد پس از یک شـب و روز در همکاری با 
چهـار تـن از مردان روسـتاهای هم جـوار، بی هیچ 
مراسـمی کـه در جنازه مرسـوم اسـت، خانمش را 
در کنـاری از روسـتا بـه خـاک می سـپارد و حـاال 
در فکـر تـداوی کـودک یک سـاله اش مانـده که در 

هنـگام جـان باختـن مادر زخم برداشـته اسـت.
اعظـم افضلـی، معـاون شـورای والیتـی تخـار کـه 
صدهـا  می گویـد،  اسـت  نورخـان  همسـایگان  از 
باشـنده ی ولسـوالی بهـارک به سرنوشـت دردناک 
ایـن مـرد روبه رو انـد؛ با تفـاوت اینکـه نورخان در 
جنـگ خانمـش را از دسـت داد و بی سـرپناهی و 
نبـود امکانـات، کـودکان و زنان بهارک را در شـهر 

تالقـان تهدیـد می کنـد.
ولسـوالی ها  نزدیک تریـن  از  بهـارک،  ولسـوالی 
بـه شـهر تالقـان اسـت. یـک هفتـه پـس از عیـد 
رمضـان، طالبـان به این ولسـوالی هجـوم آوردند و 
حمـالت سـنگینی را باالی نیروهـای امنیتی به راه 
انداختنـد کـه در پـی آن صدها خانواده آواره شـد.

آقـای افضلـی، می گویـد کـه بیـش از شـش هـزار 
خانـواده از ولسـوالی بهارک آواره شـده اند و اکنون 
در بخش هایـی از شـهر تالقـان بـدون سـرپناه و 

امکانـات شـب را روز می کننـد.
بـه گفتـه او تا هنـوز از سـوی حکومت بـرای آنان 
هیـچ نـوع کمکـی صـورت نگرفتـه اسـت و نبردها 

همچنـان در این ولسـوالی ادامـه دارد.
نورخـان می گویـد کـه  بیشـتر از یـک هفتـه در 
منطقـه ی قلبـرس شـهر تالقـان که اکنـون به ملح 
زندگـی رقت بار بی جاشـدگان تبدیل شـده اسـت، 
و  روز گذشـتاند  و  بی سـرپناهی شـب  حالـت  در 

نتوانسـت کـه بـه خـود سـرپناه فراهـم کند.
بـه گفتـه ی او، تراکـم بیـش از حـد مهاجـران بـه 
شـهر تالقان، سـبب شـده اسـت که کرایـه ی خانه 
از حـد معمولـش بـه مراتـب افزایـش پیـدا کنـد؛ 
قسـمی کـه کرایـه ی یـک خانـه نظـر بـه روزهای 

پیـش دوبرابـر بلنـد رفته اسـت.
والـی تخـار می گویـد  جـواد هجـری، سـخنگوی 
کـه روند شناسـایی بی جاشـدگان از سـوی ادارات 
دولتـی در همـکاری بـا نهادهـای امدادرسـان آغاز 
شـده اسـت کـه بـه زودتریـن فرصـت آنـان زیـر 

پوشـش کمک هـا قـرار خواهنـد گرفـت.
آقـای هجـری می افزایـد کـه عملیـات پاک سـازی 
در ایـن ولسـوالی ادامـه دارد و در برخـی روسـتا 
زمینـه ی برگشـت مهاجـران نیـز فراهـم گردیـده 

. ست ا
کـه  می گویـد  ادامـه  در  تخـار  والـی  سـخنگوی 
 67 اخیـر  روز   20 درگیری هـای  جریـان  در 
جنگ جـوی طالـب جـان باختـه و بیـش از 50 تن 

دیگـر زخمـی شـده  اسـت.
او جـان باختـن چهـار غیـر نظامـی را همچنان در 

ولسـوالی بهـارک تاییـد می کند
بـودن  پابرجـا  از  ولسـوالی  ایـن  باشـندگان  امـا 
کـه  ایـن  و  می گوینـد  امنیتـی  بلنـد  تهدیـدات 
طالبـان درمیـان خانه های مـردم جابه جا شـده اند 
و هنـوز نگرانـی جان باختـن غیـر نظامیـان بسـیار 

اسـت. بلند 
نورخـان، تنهـا نمونـه ای از زندگـی مشـقت بار یک 
می پـردازد،  را  جنـگ  تـاوان  کـه  نیسـت  افغـان 
جنگـی کـه سـالیان پیـش آغاز شـده و پایـان آن 

روشـن نیسـت.

جنازه ی زنم روی دستانم مانده بود  محراب ابراهیمی 
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روایت مهاجران افغانستان

دردسرهای یک مهاجر 

)قسمت دوم(
در  کـه  اتفاقـی  از  بودیـم، خواهـر خانمـم  باجناقـم  مهمـان خانـه ی 
دبسـتان پسـرش افتـاده بـود، برای مـان گفـت. مثـل سـیر و سـرکه 
داشـتم می جوشـیدم، آن قـدر عصبانـی بـودم که نـه چای خـوردم و نه 
شـام. دلـم می خواسـت بـه زمیـن و زمـان فحش بدهـم. تصـور این که 
آن کـودکان چـه گناهـی داشـتند و تصویـر وحشـت ناکی کـه دل هـر 
انسـانی را زخـم و اندوهگیـن می کـرد، به مـن اجازه نمـی داد که کاری 
نکنـم. هیـچ گپ نمـی زدم؛ امـا برافروختگی ام مشـخص بود. پیشـانی ام 
کـه تـرش کـرده بـود و نگاه هـای خیـره در ناکجایـی که نمی توانسـت 
ببینـد و بگـذرد. خانمـم و من هر دو بـه فکر راه چـاره ای بودیم که چه 
می شـود کـرد و بهتریـن کار چیسـت؟ هـر چنـد سـخنی بین مـا رد و 
بـدل نمی شـد؛ امـا هـر دو از حال هم خبر داشـتیم. با گوشـه ی چشـم 
بـه او اشـاره ای کـردم و از خانـه بیرون آمـدم؛ در خیابان قـدم می زدم، 
چند نخ سـیگار پشـت سـر هـم کشـیدم؛ قبـل از همه چیز بـه آرامش 
و تمرکـز نیـاز داشـتم. بی دلیل چند سـنگ را شـوت کـردم و چند لگد 

هـم بـه درختـی کـه نمی دانم وسـط کوچه چـرا افتـاده، زدم.
بـه عقلـم رسـید کـه اولیـن و بهتریـن کار رسـانه ای شـدن ایـن اتفاق 
اسـت. بـه دوسـت افغانسـتانی ام کـه خبرنگار بـود، زنگ زدم و بـا او در 
جریـان گذاشـتم. فکـر می کـردم او هـم مثـل مـن و خانمم سـوایی بر 
ناراحـت شـدن قصـد انجـام دادن کاری را بکنـد؛ امـا شـانه خالی کرد؛ 
شـاید بـه دلیـل این کـه می ترسـید موقعیت شـغلی اش به خطـر بیفتد 
و یـا هـر کوفـت و زهـر مـار دیگـر. بعـد از سـاعتی فکـر کـردن و بـه 
هـر جـای و کسـی کـه عقلم می رسـید تمـاس گرفتـن -بـرای حداقل 
آرامـش وجـدان خـودم- باالخـره بـا یـک انجمـن حمایت از کـودکان 
ارتبـاط برقـرار کـردم. خانمـی که خـودش مسـؤول آن انجمن بـود، با 
دقـت تمـام گپ هایم را شـنید. آدرس و شـماره ی تماس هـای الزم را از 
مـن گرفـت. وقتـی قول پیگیری شـدید و فـوری داد، تـازه خیالم کمی 
راحـت شـد. او هـم اعتقـاد داشـت کـه اولین گام رسـانه ای کـردن این 

اسـت. قضیه 
خوشـحال بـودم کـه اولین قطعـه ی این دومینـو را به حرکـت انداخته 
بـودم. فردایـش همان خانوم به همـراه خبرنگاری به دبسـتان موردنظر 
رفتـه بـود تـا هـم بـه گفته هـای مـن تنهـا اتـکا نکـرده باشـد و هـم 
مـدرک معتبـر جور کند؛ بـه بهانه ی برنامـه ی حمایتی از کـودکان این 
کار را کـرده بـود تـا بـه آن هـا اجـازه ی ورود به دبسـتان را بدهنـد؛ اما 
چیـز خاصـی دست گیرشـان نشـده بـود و نتوانسـته بودنـد بـه بچه هـا 
دسترسـی پیـدا کننـد؛ چـون حتـا مـن هـم نـام و نشـان درسـتی از 
آن هـا نمی دانسـتم. بعـد از آن سـراغ خواهـر خانمـم رفتـه بودنـد و 
گـزارش مفصلـی از صحبـت بـا او تهیـه کـرده بودنـد. بعـد از ظهـرش 
خبـر رسـانه ای شـده بـود: »ناظم یک دبسـتان کـودکان افغانسـتانی را 

وادار بـه خـوردن مدفـوع کرده اسـت.«
جریـان از ایـن قـرار بود که معلـم کالس آن زنگ حضور نداشـته، ناظم 
سـر کالس می آیـد و از مبصـر می خواهـد کـه نگـذارد بچه هـا شـلوغی 
کننـد و هـر کـس شـلوغی کـرد، نامـش را بنویسـد. سـر و صدایـی که  
از کالس بـدون معلـم می آیـد  دوبـاره ناظـم را بـه کالس می کشـاند، 
بـه بهانـه ی شـلوغ کـردن فقـط چنـد کـودک افغانسـتانی را از کالس 
بیـرون می کشـد و همـراه مبصـر بـه حیـاط مدرسـه می برد، بـه مبصر 
می گوید که این ها باید دسـت در سـوراخ سـنگ دستشـویی کنند و از 
آن بخورنـد، خـودش مـی رود، مبصر را هـم مجاب می کند تا حواسـش 
باشـد کـه  ایـن کار را بکننـد، یکـی از کـودکان بـه خاطـر ترسـی کـه 
داشـته ایـن کار را می کنـد، حالـش بـه هـم می خـورد و اسـتفراغ کند.
دوسـت وکیل ایرانی ام که همیشـه از او  مشـاوره و راهنمایی می گرفتم 
و از اول هـم در جریـان ایـن اتفـاق بـود، بـا مـن تماس گرفـت و گفت 
خـودش و یکـی از دوسـتانش حاضر اسـت وکالـت این پرونـده را بدون 
هیـچ حق الزحمـه ای قبول کنـد فقط این  کـه والدین آن کـودکان باید 
وکالـت بدهنـد تـا بتوانیم شـکایت کنیـم و گرنه هیچ کـس هیچ کاری 
نمی توانـد برای شـان بکنـد . پـس از رسـانه ای شـدن ایـن خبـر، فضای 
مجـازی پـر شـد از صحبت در مورد آن، هشـتگی نیـز -بیش تر از طرف 
جامعـه ی فرهنگـی و نخبه ی ایـران- بـه راه افتاد که #ما-شـرمنده ایم. 

برایش کاریکاتور کشـیدند و...
مـن کار خـودم را کـرده بـودم و بیش تـر از ایـن هـم کار دیگـری از 
دسـتم بـر نمی آمـد؛ جـز ایـن کـه دورادور خبرهـای مربـوط بـه آن را 
پیگیـری کنـم. از خواهـر خانمـم خواسـتم کـه خانـه ی دانش آمـوزان 

بـرود و جریـان وکیـل را بـه آن هـا بگویـد.
ناظـم مدرسـه کـه مسـبب ایـن قضیـه بـود همان شـب بـه در خانه ی 
دانش آمـوزان رفتـه بـود و پـدر و مـادر آن هـا را تهدیـد کـرده بـود که 
اگـر شـکایتی کننـد و یا جایـی در موردش گـپ بزنند هم بچه  ی شـان 
را از مدرسـه بیـرون می انـدازد و هـم بـا باطـل کـردن کارت آمایـش 
آن هـا را رد مـرز خواهـد کـرد. سـرعت  عمـل او خیلـی سـریع تر از من 
و آن انجمـن حمایـت از کـودکان و نیـز ایـن دو  وکیل بود. فـردای روز 
خواهـر خانمـم تمـاس گرفـت و گفـت بـه خانـه ی دانش آمـوزان رفته؛ 
امـا ناظـم چنـان آن هـا را ترسـانده کـه بـه هیـچ وجـه حاضر نیسـتند 
دنبـال شـکایت و وکالـت برونـد. آه سـردی کشـیدم و افسـوس خوردم 
کـه چـرا اجـازه می دهیـم چنیـن برخوردهایـی با ما شـود و بعـد از آن 
بـه دلیـل آگاهـی نداشـتن و فقـط یـک سـری ترسـاندن های بی پایـه 
خودمـان را می بازیـم. تنهـا دلخوشـی ام همـان شـد کـه بـا رسـانه ای 
شـدن ایـن قضیـه، حداقـل جامعـه ی میزبـان را در جریـان اتفاقـات 

نسـبت بـه مهاجرین قـرار دادم.

 صفر اسکندری

 علی شیر شهیر

در ایـن میـان، تنهـا حـدود 4۰ درصـد از شـهروندان هنـدو 
و سـیک گفته انـد در صورتـی کـه شـرایط افغانسـتان بهبـود 
یابـد، فرصت هـای کاری برای شـان مسـاعد شـود و تبعیـض 
علیه شـان صـورت نگیـرد، افغانسـتان را تـرک نخواهنـد کـرد.

بازمانـدگان سـیک ها و هندوهـای غزنـی شـاید در جمـع 4۰ 
درصـدی اسـتند کـه هنـوز امیدشـان را بـرای بهبود شـرایط 
افغانسـتان و کاهـش نـگاه تبیعیض آمیـز، از دسـت نداده انـد.

ســاعت نزدیــک شــش صبــح اســت؛ نــور طالیــی 
ــه  تازگــی قلعه هــای بلنــد باالحصــار  خورشــید ب
ــه  ــی  ک ــت. در حال ــه اس ــانه گرفت ــی را نش غزن
نســیم دل نشــین نخســتین صبح هــای تابســتان 
بــر فضــای آرام شــهر، خودنمایــی می کنــد، 
ــه  ــت ک ــد اس ــول بلن ــه ی بهل ــرودی از منطق س
بــرای برخــی از شــهروندان، ناآشناســت؛ ســرودی 

ــا ذکــر.  تــوام ب
چنیــن  در  خانــواده  ده  زنــاِن  و  مــردان 
صبح گاهــی در دامنــه ی باالحصــار غزنــی در 
منطقــه ی بهلــول، گــرد آمده انــد و بــرای امنیــت 
افغانســتان بــه آییــن خودشــان ذکــر می گوینــد 
و دعــا می کننــد؛ این هــا آخریــن بازمانــدگان 
ــد  اقلیت هــای ســیک و هنــدو در والیــت غزنی ان
کــه یک شــنبه ها، برنامــه ی دعــا بــرای بقــا 
ــتین  ــتان نخس ــت در افغانس ــدن امنی ــد. آم دارن

اســت.  خواست شــان 
ایــن ده خانــواده، بازمانــده ی 120 خانــواده ی 
ســیک و هنــدو در غزنــی اســت کــه بــا افزایــش 
امیدشــان  افغانســتان،  در  اخیــر  ناامنی هــای 
ــم  ــر چش ــده ی بهت ــه آین ــداده و ب ــت ن را از دس

دوخته انــد.
ناامنــی و چالش هایــی از ایــن دســت، ســبب 
ــی  ــی و مذهب ــای قوم ــه اقلیت ه ــت ک ــده اس ش
ایــن  بی پیشــینه ای  شــکل  بــه  افغانســتان، 

ــد. ــرک کنن ــور را ت کش
ــه ی  ــک ســال پیــش در نتیجــه ی حمل ــق ی دقی
و  هندوهــا  از  گروهــی  بــاالی  انتحــاری 
ــاد،  ــالل آب ــهر ج ــتان در ش ــیک های افغانس س
دســت کــم 20 تــن کشــته شــدند. اوتــار ســینگ 
خالصــه، یــک سیاستمدارشــان و نامــزد احتمالــی 
ــی نیــز در ایــن حملــه جانــش  ــات پارلمان انتخاب

را از دســت داد.
مؤسســه ی  توســط  کــه  تــازه ای  تحقیــق 
ســال  در  پرســش،  مطالعاتــی  و  تحقیقاتــی 
اقلیت هــای  مــورد  در  خورشــیدی،  جــاری 
قومــی و مذهبــی افغانســتان انجــام شــده، نشــان 
می دهــد کــه 99 درصــد از ســیک ها و هندوهــا، 
کرده انــد. تــرک  را  )افغانســتان(  کشورشــان 

ــن از  ــش از 220 ت ــا بی ــه ب ــق ک ــن تحقی  در ای
شــهروندان هنــدو و ســیک گفت و گــو شــده 
ــد گان )61 درصــد(  ــر گفت وگوکنن اســت، بیش ت
ــی  ــر گاه فرصت ــد، ه ــه گفته ان ــن مؤسس ــه ای ب
ــد.  ــرک می کنن ــتان را ت ــود، افغانس ــاعد ش مس
ایــن شــهروندان  از  بــه 68 درصــد  نزدیــک 

ــکاری و 19.6  ــد بی ــاری، 31 درص ــالت انتح حم
ــتن  ــی نداش ــوادی و دسترس ــم بی س ــد ه درص
ــرک  ــی ت ــل اصل ــرورش را دلی ــوزش و پ ــه آم ب

دانســته اند. افغانســتان 
از  تنهــا حــدود 40 درصــد  ایــن میــان،  در 
در  گفته انــد  ســیک  و  هنــدو  شــهروندان 
ــد،  ــود یاب ــتان بهب ــرایط افغانس ــه ش ــی ک صورت
فرصت هــای کاری برای شــان مســاعد شــود و 
ــتان  ــرد، افغانس ــورت نگی ــان ص ــض علیه ش تبعی

ــرد. ــد ک ــرک نخواهن را ت
غزنــی  هندوهــای  و  ســیک ها  بازمانــدگان 
شــاید در جمــع 40 درصــدی اســتند کــه هنــوز 
ــرایط افغانســتان و  ــود ش ــرای بهب ــان را ب امیدش
ــد. ــگاه تبیعیض آمیــز، از دســت نداده ان کاهــش ن
ــرک افغانســتان  ــرای ت ــه ای ب ــا برنام ــان نه تنه آن
در  نماینــده ای  می خواهنــد  بــل  ندارنــد، 
شــورای والیتــی داشــته باشــند و مکان هــای 
ــه  ــک ب ــه نزدی ــت ک ــن والی ــان در ای مذهبی ش

ــازی  ــی دارد، بازس ــت تاریخ ــال قدم ــزار س 1ه
ــود. ش

ــا  ــوق اقلیت ه ــاع از حق ــر دف ــه خاط ب
می خواهــم وکیــل شــوم

دلیــپ ســینگ بشردوســت، یکــی از بازمانــدگان 
چهــار  کــه  می گویــد  غزنــی،  در  ســیک ها 
ســال اســت بــه خاطــر بازســازی ســه درمســال 
ــوز  ــا هن ــا ت ــد؛ ام ــالش می کنن ــان ت )معبد( ش
موفــق نشــده اند کــه وزارت اطالعــات و فرهنــگ 
افغانســتان را قانــع بــه بازســازی ایــن مکان هــای 
تاریخی-مذهبی شــان کننــد.  او همچنــان تاکیــد 
دارد کــه زمیــن ایــن اقلیت هــای قومــی در 
ــت  ــط دول ــی توس ــای غزن ــب دری ــه ی ل منطق
غضــب شــده اســت و بــه  بهانــه ی ســاختن 
پــارک، 50 تــا 60 بــاب دکان بــاالی زمیــن آنــان 
ــب  ــه جی ــول آن ب ــه پ ــت ک ــده اس ــاخته ش س

ــی رود.  ــهرداری م ــدان ش کارمن
ــر  ــه خاط ــه ب ــد ک ــت، می گوی ــای بشردوس آق

رســیدن بــه حقــوق قومــش و مــردم دیگــر غزنی 
می خواهــد وکیــل باشــد تــا صــدای مردمــش را 
از آدرســی بلنــد کنــد کــه شــنیده شــود و جــدی 

گرفتــه شــود. 
دلیــپ ســینگ، در ولســوالی قره بــاغ والیــت 
غزنــی زاده شــده اســت و تــا صنــف هفتــم 
ــه  ــد ک ــت. او می گوی ــده اس ــب درس خوان مکت
بــا رمضــان بشردوســت، نماینــده ی فعلــی مــردم 
غزنــی در پارلمــان، در یــک مکتــب درس خوانــده 
ــب  ــف اول مکت ــینگ صن ــه س ــی ک ــت. وقت اس
ــای رمضــان بشردوســت صنــف چهــارم  ــود، آق ب
ــرای  ــه ی درس ب ــون زمین ــا چ ــت؛ ام ــوده اس ب
ــگاه درس و  ــان از ن ــود، آن ــاعد نب ــیک ها مس س

ــد.  ــب مانده ان ــم عق تعلی
محمدخــان،  انجنیــر  از  ســینگ،  دلیــپ 
معــاون دوم ریاســت اجرایــی حــرف می زنــد 
و می گویــد، زمانــی کــه او صنــف دوم بــود، 
انجنیــر محمدخــان صنــف ششــم بــود؛ امــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــه او را می رنجان ــزی ک چی
ــش  ــرای او و قوم ــرفت ب ــه ی درس و پیش زمین
ــل  ــته مث ــت و نتوانس ــوده اس ــدک ب ــیار ان بس
رمضــان بشردوســت و انجنیــر محمدخــان درس 

ــد.  ــی« برس ــه  جای ــد و »ب بخوان
سی ســالگی  تــا  ســینگ،  آقــای  خانــواده ی 
ــد و ســیک در  ــه ی دیگــر هن ــا 15 خان همــراه ب
قره بــاغ غزنــی بودنــد؛ آن جــا کــه بــه تازگــی در 
ــس  ــا، عک ــرای پرونده ه ــوالی ب ــه ی ولس محکم
کار داشــتند، دلیــپ ســینگ مــدت هفــت ســال 
بــرای محکمــه ی ولســوالی قره بــاغ عکاســی 
بــا  همــراه  چهل ســالگی  ســن  در  او  کــرد. 

اقلیت های در حال نابودی
سیک های غزنی در تالش بازسازی تمدن هزارساله ی شان

سیک های مقیم کابل، وقتی از کشته شدن اقارب شان در حمله ی انتحاری جالل آباد باخبر شدند. عکس: نیویارک تایمز

دلیپ سینگ بشردوست، بازمانده سیک ها در غزنی که می خواهد نماینده مردم باشد. عکس: روزنامه صبح کابل
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پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

مجلس جوان
اما کم تجربه

در قانون گذاری

سـایت رسـمی پارلمـان افغانسـتان بـه نـام »ولسـی جرگه« تـا هنوز 
نتوانسـته اسـت در بخشـی از سـایتی که سـوانح اعضای مجلس را به 
معرفـی می گیـرد، سـوانح اعضـای دوره هفدهـم مجلـس نماینـدگان 
را تکمیـل کنـد و در ایـن بخـش هنـوز سـوانح اعضـای مجلـس در 
دور شـانزدهم و پانزدهـم دیـده می شـود. این تکمیل نشـدن سـوانح 
اعضـای مجلـس از سـوی داراالنشـای مجلس، تنهـا می توانـد به این 
دلیـل باشـد کـه اعضای مجلـس نمایندگان سـوانح کامل خـود را در 
اختیـار ایـن دبیرخانه نگذاشـته اند؛ ورنـه باید سـوانح اعضای مجلس 
در همـان آغاز کاری دوره هفدهم نشـر می شـد تا خوانندگان سـایت 
توانایی هـا و ظرفیت هـای  بـا  افغانسـتان، بیش تـر  پارلمـان  رسـمی 

اعضای مجلس آشـنا شـوند. 
هـر چنـد بـا آغـاز دور هفدهـم مجلـس نماینـد گان و نهایـی شـدن 
لیسـت نامـزدان راه یافتـه بـه مجلـس، گفته هـای بسـیاری مبنی بر 
جـوان بـودن ایـن اعضـا در دوره هفدهم مجلس شـنیده می شـد و با 
یـک نـگاه اجمالـی نیز بـه نـام و مشـخصات ابتدایی اعضـای مجلس 
ایـن را بـه آسـانی می تـوان دریافـت کـه دوره ی هفدهـم مجلـس 
بـه دوره هـای پیشـین  نماینـدگان جوان تـر نسـبت  از  نماینـدگان، 
بهـره می بـرد؛ امـا همیـن جوان گرایـی مجلـس خـود می توانـد در 
آینـده ی پیـش رو چالش سـاز شـود. بیش تـر ایـن اعضـای مجلس از 
تجربیـات حقوقـی و قانون گـذاری کم تـری بهـره  می برنـد و بیش تـر 
ایـن افـراد شـاید تاکنون هنـوز آشـنایی الزم با لوایـح داخلی مجلس 

و تشـکیالت مجلـس را نداشـته باشـند. 
تاخیـر در انتخـاب رییـس و اعضـای هیـأت اداری مجلـس، نیـز گواه 
بـر ایـن بـوده اسـت که اعضـای ایـن مجلس جـوان، بـر رونـد کاری 
مجلـس واقـف نیسـتند و بیش تـر در رونـد انتخاب رییـس مجلس و 
هیـأت اداری با احساسـات شـخصی تصمیـم می گیرنـد و در انتخاب 
افـراد بـرای معـاون اول و معـاون دوم و منشـی و نایـب منشـی بـر 
اسـاس روابـط فردی و قومـی و منطقه ای برخورد کردنـد؛ همین نوع 
نگـرش و تفکـر بـه انتخابـات دورن پارلمانـی سـبب شـد کـه انتخاب 
رییـس مجلـس و هیـأت ادارای آن طوالنی ترین تاخیـر خود را تجربه 

 . کند
البتـه مجلـس هفدهـم تنها دوره ای نیسـت کـه در طول آغـاز به کار 
پارلمـان تـا ایـن حـد تاخیـر در انتخـاب رییـس و هیـأت اداری خود 
داشـته اسـت. دوره نهـم مجلـس نیز تجربـه ی این تاخیـر در انتخاب 
رییـس مجلـس را داشـته کـه در آن دوره نیـز اعضـای مجلـس بـا 
چنیـن گرایش هـا و خصوصیـات تـا آخریـن روز کاری خـود با چنین 

چالش هایـی نیـز روبـه رو بودند.
اعضـای مجلـس نماینـدگان دوه هفدهـم، جـوان اسـتند و کم تجربه 
در قانون گـذاری و حتـا می تـوان بـا قاطعیـت بـه ایـن موضوع اشـاره 
جوان تریـن  از  افغانسـتان  پارلمـان  خـود  ماهیـت  در  کـه  داشـت 
پارلمان هـای جهـان اسـت کـه تـا هنـوز ایـن پارلمـان بـا گذشـت 
هفـده دوره کاری در سـاختار تشـکیالتی و روابـط دیپلماتیکـش بـا 
حکومـت و دیگـر سـازمان ها در داخـل کشـور دچـار خالی گاه هایـی 
اسـت کـه بایـد روی این نقـاط ضعف داراالنشـای پارلمـان به صورت 
جـدی کار کنـد تا با گذشـت هـر دوره ی کاری از ایـن مجلس، کم تر 
شـاهد نقـاط ضعف در سـاختار تشـکیالتی و  فعالیت هـای قانون گذار 

باشـیم. پارلمان 
آقـای میـر رحمـان رحمانـی، در روزهـای اخیـر در دفتـر کارش بـا 
سـفرای کشـور چیـن و عربسـتان دیدارهایی داشـته اسـت که محور 
ایـن دیدارهـا بیش تـر روی تقویـت روابـط پارلمانی میان کشـورهای 
چیـن و عربسـتان بـوده اسـت و تاکیـد بـر ایـن موضـوع می توانـد 
فرصـت خوبـی بـرای مجلـس هفدهـم باشـد تـا اعضای ایـن مجلس 
بتواننـد بـا دیـدار از دیگـر پارلمان هـای کشـورهای جهـان، بـه روند 

پارلمانـی کشـور نیز تسـریع ببخشـند. 
آقـای رحمانـی، در دیدار با سـفیر چین کـه اولین مالقـات کاری اش 
بعـد از انتخـاب به عنـوان رییـس مجلـس نیـز بود، بـر تقویـت روابط 
دیپلماتیـک و درون پارلمانـی میـان پارلمان هر دو کشـور تاکید کرده 
و حتـا گفتـه می شـود که آقـای رحمانـی، رییس مجلـس نمایندگان 
وعـده ی ایـن را سـپرده اسـت کـه اولیـن سـفر خارجـی خـود را بـه 
عنـوان رییـس مجلس بـه منظور دیـدار و گفت وگو بـا رییس مجلس 

باشد.  داشـته  چین 
مجلـس نماینـدگان چیـن، یکـی از بزرگ تریـن پارلمان هـای جهـان 
اسـت کـه تقویـت روابـط بـا پارلمـان ایـن کشـور از سـوی آقـای 
رحمانـی می توانـد بـه رونـد کاری دور هفدهم مجلس افغانسـتان نیز 

کمـک بـه سـزایی کند.
حـال بایـد دیـده شـود تـا در ادامـه ی فعالیـت دور هفدهـم پارلمان، 
فراروی شـان  چالش هـای  چـه  کم تجربـه  و  جوان تـر  اعضـای  ایـن 
در زمینـه ی تصویـب الیحـه و قوانیـن تنفیـذی و طرح هـای دیگـر 
خواهنـد داشـت و آیـا می تـوان به این مجلـس به عنـوان یک مجلس 

بـا ثبـات اطمینـان کـرد یـا خیر؟

 نیما کاوه

نماینـده ی اقلیت هـای سـیک و هندوهـا در غزنـی در مـورد 
سـابقه ی زندگی شـان در غزنـی می گویـد: »مـا از وقتـی در 
افغانسـتان اسـتیم کـه جهـان بودامذهـب بـود. پـس  از آن 
کسـی در دیـن عیسـا و کسـی در دیـن موسـا رفتنـد؛ امـا مـا 

همـراه بـا هندوهـا، بودامذهـب ماندیـم.« 
بازمانـدگان سـیک ها و هندوهـای غزنـی در حـال حاضـر در 
صـدد احیـای فرهنـگ و تاریـخ خـود در ایـن الیت انـد. آنـان 
در یـک مکتـوب رسـمی و دیداراهـی کـه با مقام هـای وزارت 
اطالعـات و فرهنـگ افغانسـتان داشـته اند، از آنان خواسـتار 

بازسـازی سـه معبـد تاریخـی خـود شـده اند. 

یــک و دو ســال گذشــته ایــن رقــم بــه 10 خانــه 
کاهــش یافتــه اســت و بیش تــر آنــان افغانســتان 
ــاله  ــینگ، 35 س ــل س ــد.  رجی ــرک کرده ان را ت
ــتان را  ــان افغانس ــه اقارب ش ــی ک ــورد دلیل در م
ــی،  ــار ناامن ــه در کن ــد ک ــد، می گوی ــرک کردن ت
ــان از ســوی  عــدم رعایــت حقــوق شــهروندی آن
حکومــت، ســبب شــده اســت کــه بیش تــر آنــان 

ــد.  ــان بزنن ــرک وطن ش ــه ت دســت ب
او می گویــد: »اگــر نظــام، دموکراســی اســت 
ــود. و  ــال ش ــا پایم ــوق اقلیت ه ــد حق ــه نبای ک
نــه دیــن اســالم کــه قانــون اساســی افغانســتان 
ــازه ای  ــن اج ــر اســاس آن ســاخته شــده، چنی ب
می دهــد؛ امــا شــما می بینیــد کــه کــودکان 
همــه  و  نمی تواننــد  خوانــده  مکتــب  مــا، 

بی ســواداند.« 
ــب  ــل مکت ــاله، دلی ــینگ، 18 س ــحال س خوش
نرفتــش را آزار و اذیــت شــدن از ســوی کــودکان 

ــد.  ــوان می کن ــر عن دیگ
او می گویــد: »بچــای دیگــه مویــم را کــش 
را  مویــم  چــرا  کــه  می گفتنــد  و  می کردنــد 
ــد  ــه بای ــد ک ــرار دارن ــان اص ــم. آن ــته می کن بس
ــر مســلمان  ــه اگ ــد ک مســلمان شــوم و می گوین
نمی شــوم پــس چــرا در افغانســتان اســتم.«

ــینگ را وادار  ــحال س ــه خوش ــری ک ــل دیگ دلی
بــه تــرک مکتــب دولتــی کــرد، مضامیــن دینــی 
ــود کــه  ــور ب ــه ی خــودش، او مجب ــه گفت ــود. ب ب
قرآن کریــم و ســایر مضمون هــای اســالمی را 
ــه  ــزی ک ــد، چی ــل کن ــق آن عم ــرد و طب فراگی
حتــا در ســطح بزرگ تــر نیــز بــر اقلیت هــا 
تحمیــل می شــود؛ وقتــی نرنــدر ســینگ خالصــه، 
به عنــوان نماینــده ی ســیک های ایــن کشــور 
ــاداری در  انتخــاب شــد، در روز ادای ســوگند وف
تــاالر عمومــی مجلــس نماینــدگان ایــن کشــور، 
چــاره ای نداشــت جــز ایــن کــه دســتش را روی 
ــه  ــرآن، کتــاب مقــدس مســلمانان بگــذارد و ب ق
کتابــی کــه ایمــان نــدارد ســوگند وفــاداری 
ــال  ــج س ــی پن ــی غزن ــت محل ــد. حکوم ــاد کن ی
پیــش، مکتــب ویــژه بــرای اقلیت هــای ســیک و 
هنــدو در ایــن والیــت ســاخت. چنــد ســالی در 
ــا صنــف  ایــن مکتــب حــدود 100 دانش آمــوز ت
ششــم درس می خواندنــد؛ امــا در ســاختمان 
ــه  ــرد ک ــت ک ــت اصاب ــار راک ــب دوب ــن مکت ای
بــه  نتوانســتند  جــرأت  دانش آمــوزان  دیگــر 

شــوند.  حاضــر  صنف های شــان 
ــه  ــت ب ــا از حکوم ــد: »م ــینگ می گوی ــپ س دلی
خاطــر ســاختن ایــن مکتــب تشــکری می کنیــم. 
حــاال هــم ایــن مکتــب بــه نــام مکتــب خالصــه 
وجــود دارد؛ امــا بعــد از اصابــب چندبــار راکــت، 
و  ترســیدند  دیگــر  و  بودنــد  ُخــرد  بچه هــا 

ــد.« ــه دهن ــان ادام ــه مکتب ش ــتند ب نتوانس
آقــای ســینگ می گویــد کــه او تــالش کــرد، بــه 
ــن  ــه ی ای ــی، احاط ــارف غزن ــت مع ــک ریاس کم
مکتــب را بســازد کــه دانش آمــوزان از گزنــد 
ــان باشــند. حــاال کــه احاطــه ی  ــا، در ام هاوان ه
ــوزی  ــا دیگــر دانش آم ــل شــده؛ ام ــب تکمی مکت

ــدارد. ــود ن ــا وج ــکیل صنف ه ــرای تش ب

ــد.  ــکن گزی ــی مس ــز غزن ــه مرک ــش ب فامیل
دوران عســکری خــود  از  بشردوســت،  آقــای 
تــا 65  یــاد می کنــد کــه در ســال های 62 
ــپری  ــت س ــوای 99 راک ــل در ل ــه ی کاب در قرغ
کــرده اســت: »بــا همیــن لنگوتــه ی خــود لبــاس 
عســکری را بــر تــن می کردیــم و افتخارانــه 
آن وقــت  بــرای وطــن عســکری می کردیــم. 
ــی  ــت و کس ــا را داش ــرام م ــی احت ــردم خیل م
بــه مســلمان نبــودن و لنگوتــه ی مــا کاری 

نداشــتند.« 
ــه 30 ســال اســت  او در حــال حاضــر نزدیــک ب
کــه در مرکــز غزنــی مغــازه ی دارو فروشــی 
دارد و بیش تــر داروهــای گیاهــی می فروشــد. 
ــر و  ــمول 8 دخت ــه ش ــد ب ــت 11 فرزن بشردوس
ــه در  ــم دارد ک ــاال تصمی ــر دارد. او ح ــه پس س
ــزد  ــت نام ــن والی ــی ای ــورای والیت ــات ش انتخاب
شــود و از حــق اقلیت هــای قومــی و اقــوام دیگــر 

ــد.  ــاع کن دف
بشردوســت می گویــد: »مــن در انتخابــات قبلــی 
نزدیــک بــه 1 هــزار رأی آورده بــودم. برگه هایــی 
ــود،  کــه از مراکــز رای دهــی ناظــران مــا آورده ب

بــه همیــن میــزان بــود؛ امــا تقلبــی کــه صــورت 
ــالم  ــرا 400 رأی، اع ــیون رأی م ــت، کمیس گرف
از  او  کــرد.« دلیــب ســینگ، می گویــد کــه 
ــت.  ــته اس ــت رای داش ــن والی ــوالی ای ــر ولس ه
قره بــاغ،  ولســوالی های  از  او،  رای  بیش تریــن 
جاغــوری، گیــالن، ُمقــر و امثــال آن بــوده اســت. 
ــوم  ــا از ق ــه او تنه ــد ک ــا می گوی ــت، ام بشردوس
خــود نمایندگــی نخواهــد کــرد: »مــا مثــل کــه 
ــرای  ــرای قــوم خــود یــک خدمــت می کنیــم ب ب
برادرهــای مســلمان خــود نیــز کمــک می کنیــم. 
ــان توتــه ی دل مــا اســتند. آنــان کــه  همــه ی آن
همــراه مــا نباشــد چیــزی از دســت مــا ســاخته 

نیســت.«
هم دیگرپذیری در غزنی

از  اکنــون  کــه  بشردوســت،  ســینگ  دلیــپ 
ــی حــرف  ــی ســیک ها در غزن ــزرگ قوم آدرس ب
می زنــد، شــهروندان غزنــی او را بــه  عنــوان 
ــت  ــن والی ــا در ای ــده ی ســیک ها و هندوه نماین
ــن  ــد کــه در ای می شناســند. بشردوســت می گوی
ــتان،  ــای افغانس ــایر والیت ه ــالف س ــت برخ والی
چهــار قومــی کــه زندگــی می کننــد، بــه عقیــده 
و باورهــای یکدیگــر احتــرام دارنــد و هــر قــوم در 
ــود را  ــی خ ــم مذهب ــد مراس ــاز می توان ــای ب فض
ــه  ــی ک ــار قوم ــد: »چه ــد. او می گوی ــزار کن برگ
ــک،  ــتون، تاجی ــه پش ــتند از جمل ــی اس در غزن
هــزاره و ســیک ها، در یــک فضــای بــرادری 
زندگــی می کننــد. هیچ وقتــی نشــده مــا بــه 
خاطــر مذهــب و دیــن، جنجالــی داشــته باشــیم. 
ــم  ــیعیان مراس ــورا ش ــال در روز عاش ــور مث به ط
مذهبــی خــود را دارنــد و بــه احترام آنــان همه ی 
شــهروندان، دکان هــای خــود را قفــل می کننــد و 
ــذری توزیــع  ــد و حتــا ن ــان ســهم می گیرن ــا آن ب
ــای  ــد؛ همینطــوری در برخــی از برنامه ه می کنن

می کننــد.  شــرکت 
ــان  ــل، هموطن ــد: »در مقاب ــوری می گوی ــای ن آق
ــای  ــالوه ی برنامه ه ــر ع ــا ب ــدوی م ــیک و هن س
ــوت  ــز دع ــی نی ــای فرهنگ ــمی، در برنامه ه رس
ــود  ــژه ی خ ــای وی ــم ها و آیین ه ــوند و رس می ش
ــش  ــه نمای ــال آن را ب ــی و امث ــد چوب جنگ مانن

می گذارنــد.« 
احیای فرهنگ

اقلیت هــای  کــه  می گویــد  ســینگ  دلیــپ 
ــر از  ــی، بیش ت ــت غزن ــدو در والی ــیک و هن س
ــان  ــه ی او آن ــه گفت ــد. ب ــی دارن ــرن زندگ 16 ق
معبدهایــی در ایــن شــهر دارنــد کــه قدمت شــان 

ــد. ــال می رس ــزار س ــک ه ــر از ی ــه بیش ت ب
از  یکــی  تنــات«  پیــره  »درگاه  معبــد 
درمســال های بــزرگ اقلیت هــای ســیک و هنــدو 
در ایــن والیــت اســت کــه در ورودی شــهر غزنــی 
ــی  ــای محل ــه ی مقام ه ــه گفت ــت دارد. ب موقعی
ــر  ــک اث ــوان ی ــد به عن ــن معب ــی ای ــت غزن والی

فرهنــگ افغانســتان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 
اقلیت هــای  ایــن  پیشــنهاد  کــه  می گویــد 
اراضــی  و  شهرســازی  وزارت  بــا  مذهبــی 
ــان منتظــر حکــم  افغانســتان شــریک شــده و آن
ــه  ــد: »زمانی ک ــد. او می گوی ــت جمهوری ان ریاس
حکــم بازســازی ایــن درمســال های تاریخــی 
هموطــن ســیک و هنــدوی مــا از ســوی ریاســت 
ــد  ــاز خواه ــود، کار آن آغ ــی ش ــوری نهای جمه

ــد.«   ش
کودکان محروم از آموزش

تعــداد ســیک ها و هندوهــا در والیــت غزنــی 
بــه 350 خانــه  از دوره ی مجاهدیــن،  پیــش 
ــی و دوره ی  ــای داخل ــد از جنگ ه ــید. بع می رس
ــم  ــی ک ــای مذهب ــن اقلیت ه ــداد ای ــان تع طالب

ــد. ــر رفتن ــای دیگ ــل و والیت ه ــه کاب ــم ب ک
ــا  ــی، ت ــه گفتــه ی نماینــده ی ســیک ها در غزن  ب
ــا  ــیک ها و هندوه ــداد س ــش، تع ــال پی ــد س چن
در غزنــی بــه 120 خانــه می رســید؛ امــا در 

ــد.« ــرکت می کنن ــوام ش ــر اق ــا، دیگ ــی م مذهب
از  برخــی  در  کــه  می گویــد  ســینگ  آقــای 
ــد  ــار و هلمن ــه قنده ــر از جمل ــای دیگ والیت ه
را  »مرده ســوزی«  مراســم  نمی تواننــد  آنــان 
ــا  ــی ت ــچ کس ــی هی ــا در غزن ــد؛ ام ــزار کنن برگ
کنــون مزاحــم ایــن مراســم مذهبــی آنــان 
نشــده اســت. بــه گفتــه ی او، بیش تــر قــوم آنــان 
کــه در والیت هــای دیگــر زندگــی می کننــد، 
مراســم  بــرای  را   مرده های شــان  مجبورنــد 
ــد. ــل بیاورن ــا کاب ــی ی ــه غزن ــوزی« ب »مرده س
ســیک های والیــت غزنــی همه ســاله در مــاه 
رمضــان بــه مســلمانان افطــاری می دهنــد و 
ــن  ــی بی ــت حــس همدل ــن کار را تقوی هــدف ای
مســلمانان و ســیک های ایــن والیــت عنــوان 
می کننــد.  ســورپال ســینگ، بــه روزنامــه ی 
ــاک  ــن خ ــا در همی ــد: »م ــل می گوی ــح کاب صب
ــو  ــر خ ــا یک دیگ ــده ایم، ب ــزرگ ش ــم ب ــار ه کن
گرفته ایــم و هیــچ چیــز نمی توانــد از حــس 
حتــا  بکاهــد؛  مــا  هموطن بــودن  و  بــرادری 
ــی،  ــی غزن ــوری، ســخنگوی وال ــارف ن ــن.« ع دی
محلــی  حکومتــی  مقام هــای  کــه  می گویــد 
هندوهــا  بــزرگ  برنامه هــای  از  بســیاری  در 
و ســیک ها در ســطح والــی و معــاون والــی 

ــن  ــگ ای ــات و فرهن ــت اطالع ــی در ریاس تاریخ
ــت.  ــت اس ــت ثب والی

ــار  ــه چه ــد ک ــی می گوی ــی غزن ــخنگوی وال س
ــی  ــیک ها در غزن ــی س ــدس و تاریخ ــکان  مق م
ــت  ــن والی ــگ ای ــات و فرهن ــت اطالع در ریاس
ــرار اســت  ــد دارد: »ق ثبــت شــده اســت. او تاکی
ــه  ــهر کهن ــه در ش ــان ک ــای آن ــه زودی معبده ب
در منطقــه ی باالحصــار، شــامیر، ســاحه ی پــالن 

ــود.« ــازی ش ــت، بازس ــول اس ــوم و بهل س
اقلیت هــای ســیک و هندوهــا در  نماینــده ی 
غزنــی در مــورد ســابقه ی زندگی شــان در غزنــی 
ــتیم  ــتان اس ــی در افغانس ــا از وقت ــد: »م می گوی
ــود. پــس  از آن کســی  کــه جهــان بودامذهــب ب
در دیــن عیســا و کســی در دیــن موســا رفتنــد؛ 
امــا مــا همــراه بــا هندوهــا، بودامذهــب ماندیــم.« 
بازمانــدگان ســیک ها و هندوهــای غزنــی در 
حــال حاضــر در صــدد احیــای فرهنــگ و تاریــخ 
خــود در ایــن والیت انــد. آنــان در یــک مکتــوب 
ــای وزارت  ــا مقام ه ــه ب ــی ک ــمی و دیداراه رس
اطالعــات و فرهنــگ افغانســتان داشــته اند، از 
ــی  ــد تاریخ ــه معب ــازی س ــتار بازس ــان خواس آن

خــود شــده اند. 
صابــر مهمنــد، ســخنگوی وزارت اطالعــات و 

سیک ها و هندوهای غزنی، یک شنبه ها در درمسال عمومی شان در منطقه بهلول گرد می آیند و مراسم دعاخوانی برپا می کنند.
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در  علم فروشـی  و  علـم  اواخـر، صنعـت  ایـن  در 
اکثـر نقـاط کشـور بـه ویـژه کابل/پایتخـت رونق 
زیـادی یافته اسـت. کابل جایی اسـت کـه در آن 
سـاکنان ایـن دیـار بـر اسـاس اقـوام بـه مناطـق 
مختلـف تقسـیم شـده اند و زندگـی می کننـد. به 
راحتـی می تـوان سـاکنین مناطـق را بـر اسـاس 
نـام منطقه ی شـان معلوم کـرد که به کجـا  تعلق 

دارند. 
 آنچـه جغرافیـای کابل را پیش از پیش به سـوی 
واگرایـی بـرده اسـت، در ارتبـاط نبـودن افـرادی 
نزدیـک  از  را  همدیگـر  هـم  سـال ها  کـه  اسـت 
از  افـرادی  یـا  فـردی  کـه  زمانـی  و  نمی بیننـد 
منطقـه ای بـه منطقـه ی دیگـر می رونـد ، گویـی 
بـه والیتـی دیگـر رفتـه و منطقـه برای شـان تـا 
غریبـی  احسـاس  کـه  دارد  تازگـی  انـدازه ای 

. می کننـد
و  رفتـاری  ذهنـی،  دوری  ایـن   بـا  متانسـب 
شـکل  کـه  کنشـی  نـوع  مشـخصا  فرهنگـی، 
بـه  را  بسـیاری  تناقضـات  گرفتـه،  یـا  می گیـرد 
دنبـال دارد؛  ایـن در هـم نیا میختگـی فرهنگـی، 
ذهنیتـی را ایجـاد  کرده که تبلـور آن را ما روزانه 
در رفتـار اجتماعـی افراد  مشـاهده می کنیم. این 
جزیره هـای دورافتـاده ، کابـل را به قاره ای شـبیه 
سـاخته کـه شـهروندان کشـورهای ایـن قـاره نه 
تنهـا بـا هـم مراوداتی بـرای پیونـد و هماهنگی و 
کار مشـترک ندارنـد، بلکـه سـعی دارند بـا رقابت 

منفـی همدیگـر ار از صحنـه بیـرون کننـد. 
متناسـب  نـا  وادی  ایـن  در  قضیـه  بـد  صـورت 
هندسـی، ایـن اسـت که علـم نیز در ایـن مناطق 
تقسـیم بندی  شـده و منطقـه ای در حـال توزیـع 
و تکثیـر اسـت. البته مـراد ما از علـم، همین علم 
رایجی اسـت که فعال در افغانسـتان و کابل وجود 

دارد. منطقه هـای علمـی را در کابـل مـی توان به 
دانشـگاه کابـل، کارتـه ی چهـار و سـه، خیرخانـه 
و ارزان قیمـت و کارتـه ی نـو تقسـیم بندی کـرد. 
نـوع نگـرش بـه علـم را نیـز ایـن مناطـق تعیین 
می کننـد. بـرای مثال بـه راحتی می تـوان حدس 
زد کـه در کارتـه ی چهـار چـه مضمون هایـی بـا 
چـه اسـتادهایی و چـه مدرک هایـی درس داده 
می شـود و بـه همیـن روال در منطقه هـای دیگـر 
موضـوع از چـه قـرار اسـت. در اینجـا سـوال از 
اصـل علم نیسـت و هرگز از این موضوع پرسـیده 
نمی شـود کـه در دانشـگاه ها چـه کسـی بـه چـه 
کسـی درس می دهـد؛ ایـن موضـوع مصـداق این 

گفته اسـت که در جهان سـوم نوع سـخن مطرح 
نیسـت و گوینده ی سـخن مهم شـمرده می شود. 
نـوع  بـا  سـطح  در  آموزشـی  پراکندگـی  ایـن 
نگاه هـای متفـاوت و نبـود راه مشـترک و وجـود 
بین دانشـگاهی،  گفت وگـوی  فرهنـگ  نداشـتن 
ایـن  فـردی؛  می مانـد  تالش هایـی  بـه  بیش تـر 
موضـوع، تنهـا محصولـی کـه دارد تک محصولـی 
و در حـد فهـم و درک همـان افراد اسـت. در این 
صورت اسـت کـه تحقیق هـای انجام شـده صرف 
در یک سـطح باقـی می ماند و معمـوال راه رفته ی 
دانشـگاه یـا نهاد آموزشـی ادامه داده نشـده و در 
همـان مرحلـه متوقـف می شـود. نبود مشـترکات 

علمـی بین کسـانی که تسـامح و رواداری را برای 
سـال ها تدریـس کردنـد، دانشـگاه را بـه مکانـی 
تبدیـل کـرده کـه درس را هـم بـرای پیـروزی 
می خواننـد؛ نـه بـرای فهـم، درک و پیداکردن راه 
حلـی بـرای بیرون رفـت از وضعیـت موجـود. در 
دسـترس قـرار نگرفتـن آخریـن یافته هـای مراکز 
علمـی بـرای دانشـجویان، بـه دلیل عـدم اعتماد 
نظـام  شـکل گیری  از  مانـع  منفـی  رقابـت  یـا 
آگاهـی شـده کـه دانشـجویان بتواننـد در ایـن 
نظـام بـه تفکـر و تحقیـق بپردازنـد و برای شـان 
ایـن مسـأله مهـم نباشـد کـه ارزان قیمـت درس 
می خواننـد یـا کارتـه ی چهـار و یا هـم خیرخانه. 
عـدم مشـارکت  در تحقیقـات گروهـی مرکزهای 
عالـی آموزشـی در سـطح کشـور و پایتخـت، بـه 
ایـن موضـوع انجامیـده که هـر منطقـه طبق نوع 
نـگاه و دیـد خـود بـه تحصیـالت عالی بـه ترویج 
دانـش بپردازد و از شـکل گیری و یـا بهتر بگوییم 
از پیونـد بیـن دانشـگاه و صنعـت برای پیشـرفت 
کار و حـل مسـائل در افغانسـتان جلوگیـری کند 
و مـا شـاهد ایـن سـطح پیشـرفت بـه ظاهـر علم 
در افغانسـتان باشـیم و تعـداد تحصیل کردگان در 
کشـور بـه این سـطح بـرس؛ آمـا اندکـی تغییر را 

نکنیم.  مشـاهده 

تقسیم علم بر اساس جغرافیا در پایتخت

روز دختر، از روزهای مناسبتی خالصه شده ی استاتوس!
 صبور بیات

و  انترنـت  آمـدن  بـا  افغانسـتان  در  دختـر  روز 
دسترسـی شـهروندان افغانسـتانی آمد و پس از چند 
سـال ایـن روز فقـط در شـبکه های اجتماعی اسـت. 
روز دختـر در افغانسـتان خالصـه و تمـام می شـود 
بـه چنـد عکـس و اسـتاتوس. در چنـد سـال اخیـر، 
شده اسـت؛  کلیشـه ای  روزهـای  آن  از  دختـر  روز 
»عالـی  منظـوری  کـه  کامنت هـای  همیـن  مثـل 
بـود بانـو«، »جرعـه جرعـه سرکشـیدم نوشـته ی تان 
را خانـم«، » زیبـا نوشـته اید، قلم تـان رسـاتر بـاد«، 
»گام های تـان اسـتوارتر بـاد، موفقیت هـای بیش تـر 
برای تـان می طلبـم«؛ کامنت هایـی کـه با عمـِل مان 
پارادوکـس عجیبـی را شـکل داده اسـت. در جامعه ی 
افغانسـتانی، نـه بـه گام هـای اسـتوار زنـان دختـران 
و زنـان خـارج از شـبکه های اجتماعـی بـاور داریـم 
و نـه بـرای موفقیت هـای بیش ترشـان کاری انجـام 
فکـر  داشـتم  دختـر،  روز  مناسـبت  بـه  می دهیـم. 
می کـردم چـه چیزی بنویسـم که نه شـعار باشـد نه 
خیلـی تکـرار. می نویسـم حتـا اگـر فکر کنید شـعار 
اسـت یـا تکـرار! فضای عمومـی جامعه  چنـدان برای 
زنـان آرامش بخـش نیسـت؛ اگـر در سـاعات خیلـی 
خلـوت در کوچـه راه می رویـم و خانمـی جلوتر از ما 
راه مـی رود، کمـی پای مان را سسـت کنیـم و فاصله 
بیندازیـم تـا حـس امنیـت بیش تـری کنـد؛ آن روز، 
روز دختـر را خـارج از فیسـبوک تجلیـل کرده ایـم. 
نـدارد  لزومـی  می شـویم  تاکسـی  سـوار  وقتـی 
پاهای مـان را 180 درجـه بـاز کنیـم، ایـن حرکـت 
المپیـک  ژیمیناسـتیک  مسـابقات  در  می توانیـم  را 
انجـام دهیـم. کمی جمـع و جـور بنشـینیم که زنی 
اگـر نشسـته، نچسـپد بـه در موتـر! زنان محـدود در 
کابـل و چنـد والیـت دیگـر رانندگـی می کننـد. آن 
هـم موترهـای شـخصی خودشـان هـر وقـت فرصت 

دادیـم تـا حـق داشـته  باشـند تکسـی رانی کننـد و 
نـگاِه جنسـیتی  از  بـه دور  و  توانسـتیم راحـت  مـا 
بـا آنـان به عنـوان یـک مشـتری همان طـور کـه بـا 
مـردان چانـه می زنیم، برخـورد کنیم، او زمان اسـت 
کـه اسـتاتوس های تبریکـی روز دختـر حقیقت دارد. 
وقتـی رانندگـی می کنیـم و راننـده ی موتـر جلـوی 
خانـم اسـت، بـوق زدن، الیی کشـیدن و دسـت پاچه 
راننـده ی  مـا  کـه  نیسـت  ایـن  نشـان گر  او  کـردن 
بهتـری اسـتیم؛ فقـط بی شـعور بـودن مـا را علنـی 
کرده ایـم. در هـر محیطـی اگـر یک زن به مـا لبخند 
می زنـد بـه ایـن معنـی نیسـت کـه شـیفته شـده و 
هـر آن ممکـن اسـت به جـای نارنج، دسـتش را قاچ 
کند. ما یوسـف نیسـتیم؛ دچار توهم نشـویم. احترام 
بگذاریـم. خنده هـای زنـان و دختران را شـبیه سـایر 
خنده هـا تفسـیر کنیـم. روز دختـر را بـا حـرکات و 
رفتارهـای مـا تجلیـل کنیـم. در مهمانی هـا موقـع 
آشـنایی بـا یـک خانـم خیلـی جـِو خـارج نگیردمان 
و دسـت مان را دراز نکنیـم کـه از آشـنایی بـا شـما 
خوشـبختم! ایـن حـق یک زن اسـت که دسـتش را 
دراز کند به شـما دسـت بدهـد یا نـه. بگذارید او هم 
احسـاس خوشـبختی کنـد از آشـنایی با شـما. برای 
بـاز کـردن سـر صحبـت و دلبـری، این قـدر در مورد 
»زن هـا این گونه انـد، مـردان ایـن رقـم و مـن از آن 
دسـته مـردان نیسـتم و...« حـرف نزنیم. قبـول دارم 
کـه »ممکـن اسـت« بهتریـن آشـپزها و خیاط هـای 
دنیـا مردهـا باشـند؛ امـا قبـول کنیـم کـه دنیـای 
مردانـه ی امـروز کـه بـوی خـون و بـاروت و نفـرت 
مردهاسـت.  مـا  مدیریـت  محصـول  هـم  می دهـد 
شـاید اگـر دنیـا دسـت زن هـا بـود، کمـی مهربان تر 
بـود. مثـال بـه لولـه تانک هـا، پاپیـون صورتـی گـره 
می زدنـد، یا بعد از ُکشـتن هر دشـمن برایش اشـک 

می ریختنـد. شـاید؛ امـا ما خیلـی متفاوت تر از سـایر 
مـردان نیسـتیم. دروغ نگوییـم؛ بگوییم تـو بهدخاطر 
این کـه زنی/دختـری رفتـار مـن در قبـال خـودت به 
گونـه ی دیگـر اسـت؛ ورنـه مـن بـه دور از فیس بوک 
و مواجهـه  بـا خـودت در خانـه مثـِل سـایر مـردان 

افغانسـتانی اسـتم. 
روز دختـر را زمانـی بهتـر تجلیـل کرده ایـم کـه بـه 
زن هـا احتـرام بگذاریـم. لزومـی نـدارد حتمـا حـس 
اسـتند؛  مـا  مـادر«  و  »خواهـر  همه ی شـان  کنیـم 
لطیف ترنـد.  کمـی  همیشـه  مـا  از  اسـتند.  انسـان 
ممکـن اسـت خیلـی زودتر از مـا گریه کننـد، از درد 
فریـاد بکشـند؛ امـا مثـل دریـا اسـتند و بزرگ تریـن 
بـه  آرام در دل شـان هضـم می کننـد.  را  طوفان هـا 
آن هـا احتـرام بگذاریـم و بـاور کنیم که بـدون وجود 
زن هـا ایـن دنیـا لطافـت کم تری داشـت؛ خـدا وقت 
آفریـدن زن هـا حوصلـه ی بیش تری داشـت. مـا را با 
کاردک اگـر نقاشـی کـرد، آن هـا را بـا قلم مـو نقش 
زد. خـارج از اسـتاتوس گذاشـتن بـه مناسـبت روز 
دختـر، وقتـی عصبانـی می شـویم بـرای نشـان دادن 
خشـم از فحـش دادن به بانـوان همدیگـر خودداری 
کنیـم! توضیـح بیش تـری الزم اسـت؟! اگـر کارهایی 
مثـل ایـن را انجـام دادیـم، خودبه خـود روز دختـر، 

زن، مـادر و... مبـارک می شـود.
خانم هـای محتـرم! اگـر مـردی ایـن کارهـا را کـرد، 
فکـر نکنیـد سوسـول اسـت یـا مـرد »آن اسـت کـه 
بـوی پیـاز بدهـد و عربـده بکشـد: ضعییییفـه!« مـا 
بـه جـای »تبریک هـای مکـرر« بایـد »تمرین هـای 
تـا احتـرام را یـاد بگیریـم؛ احتـرام  مکـرر« کنیـم 
بیش تـر بـه همدیگـر. یک زن فارغ از سـن و سـال تا 
هـر زمـان که زنـده اسـت، زیر پوسـتش یـک دختر 

نفـس می کشـد.

 سید محمد تقی حسینی 

نـوع  و فرهنگـی، مشـخصا  ایـن  دوری ذهنـی، رفتـاری  بـا  متانسـب 
کنشـی کـه شـکل می گیـرد یـا گرفتـه، تناقضـات بسـیاری را بـه دنبال 
دارد؛  ایـن در هـم نیا میختگـی فرهنگـی، ذهنیتـی را ایجـاد  کـرده که 
تبلـور آن را مـا روزانـه در رفتـار اجتماعـی افـراد  مشـاهده می کنیـم. 
ایـن جزیره هـای دورافتـاده ، کابـل را بـه قـاره ای شـبیه سـاخته کـه 
شـهروندان کشـورهای ایـن قـاره نه تنها با هـم مراوداتی بـرای پیوند 
و هماهنگـی و کار مشـترک ندارنـد، بلکـه سـعی دارند بـا رقابت منفی 

همدیگـر ار از صحنـه بیـرون کننـد. 

نوجوانی
چه دوره ای است؟

تولـد، نـوزادی، کودکـی و بعـد نوجوانـی؛ این 
مراحِل رشـد یـک فرزند در خانواده اسـت. هر 
دوره از رشـِد فرزندان شـرایط و مسـائل خاص 
خـودش را دارد که والدین حسـاس و آگاه، در 
ایـن زمینـه حتما بـه دنبال کسـب اطالعات و 
افزایـش آگاهـی اسـتند؛ چـرا کـه یـک پـدر و مـادر آگاه می دانند 
اگـر می خواهنـد نقش تربیتـی مؤثر و مقتدرانه ای داشـته باشـند، 
دانسـتن ایـن موضـوع کـه در بـدن و روان فرزنـد، چـه اتفاقـی در 
حـال رخ دادن اسـت بـه آن هـا کمک می کنـد فرزند خـود را بهتر 
درک کننـد و از طرفـی متناسـب بـا سـن فرزنـد، نیازهـای او را 
پاسـخگو باشـند تـا خانه و خانـواده، همچنـان مکانی امن و سـالم 
بـرای رشـد فرزنـد باشـد. دربـاره ی دوران نوجوانی چـه می دانید؟ 
آیـا شـما هـم، نوجوانـی را دوران بحرانـی و طوفانـی می دانیـد؟ 
معمـوال نوجوانـی را دوران سرکشـی، طغیـان و دورانـی پرآشـوب 

می شناسـند؛ امـا دیـدگاه علمـی در ایـن باره چیسـت؟
ابتدایـی  دیـدگاه  بـا  بی ارتبـاط  بـاور،  و  عقیـده  ایـن  شـاید 
روان شناسـان نباشـد؛ آن ها به دلیل تغییرات جسـمانی و زیسـتی؛ 
یعنـی بلوغ جسـمی کـه در دوران نوجوانی روی مـی داد، نوجوانی 
را دوران پرآشـوب و طغیانـی می دانسـتند؛ امـا پژوهش های جدید 
ایـن تصـور طوفانـی و پراسـترس بـودن دوران نوجوانـی را اغـراق 
آمیـز می دانـد. در واقع میـزان آشـفتگی روان شـناختی از کودکی 
تـا نوجوانـی، فقط مقـداری افزایش می یابـد. بیایید بـا هم بیش تر 
در مـورد ایـن دوران بدانیـم. آگاهـی اندک و یا عـدم آگاهی کامل 
و صحیـح از تغییـرات جسـمانی و جنسـی، چـه در دختـران و چه 
در پسـران، نوجوانـان را گیـج و سـردرگم می کنـد و ایـن مسـأله 
پی آمدهـای منفـی و زیان بـاری بـه دنبـال خواهد داشـت و ممکن 
اسـت ایـن اطالعـات را از منابـع دیگری مثل هم سـاالن به دسـت 
آورند که ممکن اسـت اطالعات ناقص و نادرسـتی داشـته باشـند. 
بنابرایـن، پـدر، مـادر و معلمـان، وظیفـه دارند اطالعـات کافی در 
خصـوص تغییراتـی کـه در دوران بلـوغ در نوجوان اتفـاق می افتد، 
کـم کم و حتا یکی دوسـال قبـل از دوران بلوغ جسـمی در اختیار 
فرزنـدان قـرار دهند. توصیه می شـود ایـن اطالعـات از طریق والد 
همجنـس در اختیـار فرزنـد قـرار گیرد تـا نوجوان راحت تـر بتواند 
سـوال ها و مسـائلش را در میـان بگذارد. این کـه دوران نوجوانی از 
چـه سـنی آغاز می شـود؟ اقتضائات ایـن دوران چیسـت؟ نوجوانی 

را بـه سـه دوره تقسـیم می کنند:
اوایـل نوجوانی: 14-11 سـالگی: این دوران تغییرات جسـمانی 

و بلوغ سـریع و مشـهود است.
اواسـط نوجوانـی: 16-14: تغییـرات بلـوغ اکنـون تقریبـا کامل 

شـده اند.
اواخـر نوجوانـی: 18 -16: نوجـوان ظاهر کامل یک بزرگ سـال 

را دارد و انتظـار دارد نقش هـای بزرگ سـالی را بـر عهـده بگیرند.
بلـوغ جسـمانی و جنسـی از جمله تغییراتی اسـت کـه هنگام بلوغ 
اتفـاق می افتـد بـه طـوری کـه در مـدت چند سـال، بـدن کودک 

بـه بـدن یـک فرد بزرگ سـاِل کامـال رشـدیافته تغییـر می یابد. 
بلوغ جسمی

یکـی از اصطالحاتـی کـه در بلـوغ نوجوانـی اسـتفاده می شـود، 
ناگهانـی و  جهـش رشـد اسـت. جهـش رشـد؛ یعنـی تغییـرات 
چشـم گیر جسـمانی. دخترهـا معمـوال دو سـال زودتـر از پسـرها 
بالـغ می شـوند. اوج بروز جهـش نموی در دختران حـدود 12-13 
سـالگی و در پسـران 14 سـالگی می باشـد. ایـن بـه طـور حتـم 
جغرافیایـی،  شـرایط  جسـمانی،  سـالمت  وراثـت،  تأثیـر  تحـت 
تغذیـه، وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی خانـواده اسـت. رشـد قد، 
افزایـش وزن، رشـِد فـک، بینـی، گوش و لـب در نوجوانـان قبل از 
بخـش باالیـی سـر بـه حـد نهایـی رشـد خـود می رسـد. بـا توجه 
بـه حساسـیت طبیعـی نوجوانـان، نسـبت بـه ظاهـر و جذابیـت 
بدنی شـان، داشـتن آگاهـی از این تغییـرات جسـمی و ناهماهنگ 
مهـم اسـت؛ مثـال پاهـا زودتـر از باالتنـه رشـد می کنـد، اجـزای 
صـورت رشـد ناهمانگـی دارند کـه این مسـأله نوعی عدم تناسـب 
و بدقوارگـی را بـه وجود مـی آورد. نوجوانان بایـد بدانند این دوران 

موقتـی و گذار اسـت. 
بلوغ جنسی

رشـد جنسـی به تغییـرات زیسـتی ابتـدای دوره ی نوجوانـی بلوغ 
گفتـه می شـود و یکـی از مـوارد مهـم دوران نوجوانـی اسـت کـه 
خانواده هـا بایـد بـه آن توجـه کنند. بلوغ جنسـی که همراه اسـت 
بـا رشـد و بلـوغ اندام های جنسـی و ترشـح هرمون هایـی که میل 
جنسـی را بیـدار می کنـد؛ در واقـع تکامـل جسـمی و بدنـی در 
دختـران و پسـران برای انجـام قابلیت ها و کارکردهای یک انسـان 
بزرگ سـال و بالـغ از جملـه، تولیـد مثـل، فعالیـت جنسـی اسـت. 
همچنیـن در دختـران، اولیـن قاعدگـی معمـوال یـک یـا دو سـال 
پـس از رسـیدن بـه جهش رشـدی آغاز می شـود. ایـن پدیده مثل 
سـایر ویژگی هـای بلـوغ تحـت تأثیـر وراثـت و محیـط جغرافیـای 

وحتـا مسـائل اجتماعـی و محیـط فرهنگی نیز اسـت.
ادامه دارد...

 مرضیه وفایی
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

 رسـانه های پاکسـتانی گـزارش داده انـد که قرار اسـت 
بـا  کشـور،  ایـن  نخسـت وزیر  عمران خـان،  زودی  بـه 

طالبـان دیـدار کند.
در  خـان  آقـای  اسـت  قـرار  گزارش هـا  ایـن  بربنیـاد 
مـورد گفت وگوهـای  در  بـا سـران طالبـان  دیـدارش 

صلـح افغانسـتان بحـث و تبـادل نظـر کنـد. 
هـر چنـد در مـورد تاریـخ دقیـق ایـن دیـدار چیـزی 
گفتـه نشـده؛ امـا انتظـار مـی رود بـه زودی ایـن دیدار 

میـان عمران خـان و طالبـان انجـام شـود. 
رادیـوی ملـی پاکسـتان بـه نقـل از نعیم الحق، مشـاور 
نخسـت وزیر ایـن کشـور، گـزارش داده اسـت کـه پس 
از سـفر رییـس جمهـور غنـی بـه پاکسـتان، روابط دو 

کشـور نیـز بهبـود یافته اسـت.
عمران خـان، در حالـی تصمیـم گرفته با سـران طالبان 
و  امریکایـی  هیـات  اکنـون  همیـن  کـه  کنـد  دیـدار 
طالبان در قطر سـرگرم گفت وگو  اسـتند.  رسـانه های 
خارجـی گـزارش داده کـه در ایـن دور گفت وگوهـا دو 
طـرف در مـورد خروج نیروهـای خارجی از افغانسـتان 
امـا هنـوز در مـورد جـدول زمانـی  توافـق کرده انـد؛ 

خـروج ایـن نیروهـا تصمیمـی گرفته نشـده اسـت.
همچنـان قرار اسـت تـا دو روز دیگر نیـز گفت وگوهای 
بین االفغانـی صلـح آغـاز شـود. ارگ ریاسـت جمهوری، 
ایـن  در  افغانسـتان  حکومـت  کـه  کـرده  اعـالم 

داشـت. نخواهـد  نقـش  گفت وگوهـا 

نخست وزیر پاکستان
با طالبان دیدار می کند

ولسـوالی  بـازار  در  هـاوان  یـک  برخـورد  دنبـال  بـه 
خواجه سـبزپوش والیـت فاریـاب، 9 غیرنظامـی جـان 
باختنـد و نزدیـک بـه 40 تـن دیگـر زخمـی شـدند.

مسـؤوالن محلـی در ایـن والیـت می گوینـد کـه ایـن 
رویـداد  صبـح روز )جمعه، 14 سـرطان(  در  منطقه ی 
خواجه سـبزپوش  ولسـوالی  مال بـازار«  یـا  »گنج بـازار 
فاریـاب رخ داده اسـت که در نتیجه ی آن شـماری غیر 
نظامیـان بـه شـمول زنـان و کـودکان کشـته و زخمی 

شـده اند.
نقیـب اهلل فایـق، والی فاریـاب، به روزنامـه ی صبح کابل 
می گویـد کـه در نتیجـه شـلیک طالبان 9 غیـر نظامی 
جـان باختنـد و 38 غیـر نظامـی دیگر به شـمول زنان 
و کـودکان زخمـی شـده اند. آقـای فایق می گویـد، این 
رویـداد هنگامی رخ داده اسـت که مـردم برای خرید و 

فـروش اموال شـان بـه بازار این ولسـوالی آمـده بودند.
زخمیـان  کـه  می کنـد  تاکیـد  اضافـه  فاریـاب  والـی 
ایـن رویـداد در شـفاخانه ی والیتـی شـهر میمنـه زیـر 
مراقبت هـای صحـی قـرار دارنـد و 13 تـن از زخمیانی 
کـه وضعیـت صحـی آنـان وخیم اسـت برای تـداوی از 
طریـق هلیکوپتـر بـه شـهر مزار شـریف و کابـل انتقال 

می شـوند.  داده 

نعیـم مصمـم، رییـس  از سـویی  هـم داکتـر محمـد 
صحـت عامـه ی فاریـاب نیـز بـه روزنامه ی صبـح کابل 
می گویـد کـه از رویـداد خواجه سـبزپوش، 39 زخمـی 
کـه شـامل یـک زن و 3 کـودک می باشـد به شـفاخانه 
شـهر میمنـه انتقـال داده شـده و خدمـات الزم صحی 

بـه آنـان صـورت گرفته اسـت.
آقـای مصمـم وضعیـت صحـی دسـت کـم 10 تـن از 
زخمیـان ایـن رویـداد را وخیـم می خوانـد و می افزایـد 
کـه بـه هدایـت والـی فاریـاب، آنـان بـه شـفاخانه های 

کابـل و مـزار شـریف انتقـال داده می شـوند. 
بـر اسـاس معلومـات مسـؤوالن محلـی، ایـن رویـداد 
حوالـی سـاعت 7 صبـح هنـگام فعالیت جمعه بـازار در 
ولسـوالی خواجه سبزپوش رخ داده اسـت. این در حالی 
اسـت کـه در مـاه جـدی سـال 1396 نیـز در رویـداد 
مشـابهی دسـت کـم 50 غیـر نظامـی کـه بـرای رفـع 
نیازمندی های شـان بـه بـازار این ولسـوالی آمـده بودند 
کشـته و زخمی شـدند.  ولسـوالی خواجه سـبزپوش، از 
ولسـوالی های بـه شـدت ناامـن در والیت فاریاب اسـت 
کـه گـروه طالبـان در بیشـتر بخش هـای آن حضـور 
و فعالیـت گسـترده دارنـد و همـواره بـر پاسـگاه ها و 

کاروان هـای امنیتـی حملـه می کننـد.

طالبان با شلیک هاوان 9 غیر نظامی را در ولسوالی 
خواجه سبزپوش فاریاب کشتند

زن 32 سـاله ای کـه متهـم بـه همـکاری بـا گروه 
تروریسـتی داعش اسـت، از سـوی یک محکمه در 

آلمـان به پنج سـال زنـدان محکوم شـد. 
ایـن بانـوی آلمانـی در اواخر سـال 2013 میالدی 
بـه سـوریه رفـت و با یکـی از جنگ جویـان داعش 
ازدواج کـرد و تـا مـاه اگسـت سـال 2017 در این 
کشـور باقـی مانـد؛ امـا پس از برگشـت بـه آلمان 
سـال قبـل از سـوی پولیس این کشـور بازداشـت 
شـد. هـر چنـد دادگاه فـدرال آلمـان بـرای ایـن 

بانـوی داعشـی شـش سـال زنـدان را درخواسـت 
کـرده بـود؛ اما محکمـه ی عالی ایالت اشـتوتگارت 

او را بـه پنـج سـال زنـدان محکوم کرده اسـت. 
زبینـه، بانویـی کـه بـه همـکاری بـا داعـش متهم 
اسـت، دو فرزنـد نیـز دارد و متهـم اسـت کـه در 
وبـالگ انترنتـی از جنگ جویـان دولت اسـالمی یا 
داعـش حمایـت کرده اسـت. با این همـه اما گفته 
می شـود کـه شـوهر ایـن بانـو در جریـان جنگ با 

نیروهای دولتی سـوریه کشـته شـده اسـت.

یک زن داعشی در آلمان به پنج سال
زندان محکوم شد

رسـانه های خارجی گـزارش داده اند کـه انجنیران 
چینـی موفق به سـاختن سـریع ترین قطـار جهان 

ند.  شده ا
گفتـه می شـود کـه ایـن قطـار می تواند با سـرعت 
بیشـتر از 600 کیلومتـر درسـاعت حرکـت کنـد. 
انجنیرهـای چینـی گفته انـد، درحالـی کـه پیـش 
از ایـن مصافـه میـان پیکنـگ و شـهر شـانگهای 
چیـن بـا هواپیما حـدود چهار و نیم سـاعت طول 

می کشـید؛ امـا بـا قطار سـاخته شـده ایـن مصافه 
در سـه و نیـم سـاعت طـی خواهد شـد.

هـر چنـد ایـن قطـار سـریع ترین قطـار در جهـان 
خارجـی  رسـانه های  امـا  اسـت؛  شـده  شـناخته 
می گوینـد کـه در حـال حاضـر نیـز کشـور چیـن 

دارد. را  قطارهـای جهـان  سـریع ترین 
قـرار اسـت ایـن قطـار فعالیـت خـود را در سـال 

آیندهـی میـالدی آغـاز کنـد.

سریع ترین قطار جهان
در چین ساخته شد

گزارش هـا می رسـاند کـه قـرار اسـت ایتالیـا به عنوان 
کشـور میانجـی روابـط میـان روسـیه و اتحادیـه ی 

اروپـا را دوبـاره ترمیـم کند. 
رییـس  پوتیـن،  والدیمیـر  نیـوز،  یـورو  از  نقـل  بـه 
جمهـور روسـیه از ایتالیـا خواسـته اسـت کـه روابـط 
میـان ایـن کشـور و اتحادیـه ی اروپا را دوبـاره ترمیم 

 . کند
رییـس جمهـور روسـیه روز پنج شـنبه )13سـرطان( 
نخسـت وزیر  از  خبـری  نشسـت  یـک  جریـان  در 
اروپـا  اتحادیـه ی  مقامـات  بـه  ایتالیـا خواسـت کـه 
بفهمانـد، تحریم های شـان علیـه ایـن کشـور، روابـط 

می کنـد.  تخریـب  را  میان کشـوری 
آقـای پوتیـن گفتـه اسـت: »مـا امیدواریم کـه ایتالیا 
بـه گونه ی مناسـب مبارزه ی خود بـرای ترمیم روابط 

روسـیه بـا اتحادیه ی اروپـا را دنبال کنـد. ایتالیا بارها 
و بـه صراحـت تمایـل خـود را بـه بازگشـت روابـط 
کامـل روسـیه و اتحادیـه ی اروپـا اعالم کرده اسـت.«

نشسـت  ایـن  در  ایتالیـا،  نخسـت  وزیر  سـویی هم  از 
علیـه  اروپـا  تحریم هـای  کـه  اسـت  گفتـه  خبـری 
روسـیه موقتی اسـت و بـه زودی پایـان خواهد یافت. 
کـه  اسـت  داده  اطمینـان  ایتالیـا،  نخسـت وزیر 
کشـورش برای بهترشـدن روابط روسـیه با اتحادیه ی 

اروپـا  تـالش همـه جانبـه خواهـد کـرد.
این همه درحالی اسـت که اسـت که در سـال 2014 
میـالدی نزدیـک به 30 کشـور عضو اتحادیـه ی اروپا 
در واکنـش  به حمایت روسـیه از جدایی طلبان شـرق 
اقتصـادی  تحریم هـای  ایـن کشـور  علیـه  اوکرایـن، 

شـدیدی را وضـع کردند.

آیا روابط روسیه و اتحادیه ی اروپا
دوباره بهتر خواهد شد؟

جواد ظریف: تحریم های امریکا امکان دست یابی به راه حل دیپلماتیک را کاهش می دهد

دونالد ترامپ: امریکا قدرت مندتر از همیشه است

وزیـر خارجـه ی ایـران، تاکیـد کرده اسـت کـه افزایش 
تحریم هـای امریـکا علیـه ایـران امـکان دسـت یابی بـه 

راه  حـل دیپلماتیـک را کاهـش می دهـد.
بـا  کتبـی  گفت وگـوی  در  ظریـف،  جـواد  محمـد 
روزنامـه ی نیویـورک تایمـز، گفتـه اسـت کـه امریـکا 

رییـس جمهـور امریـکا، می  گویـد کـه کشـورش 
قدرت مندتـر از همیشـه در جهـان حضـور دارد و 
تـا زمانـی که نبـرد این کشـور برای آینـده ی بهتر 
متوقـف نشـود، هیچ چیـزی ناممکن بـرای امریکا 

نـدارد.  وجود 
دونالـد ترامـپ کـه در گرامی داشـت از روز ملـی 
اسـتقالل امریـکا در واشـنگتن صحبـت می کـرد، 
گفتـه اسـت کـه امریـکا قدرت مندتـر از همیشـه 
اسـت و تـا زمانـی که مـردم ایـن کشـور همچنان 
بـه تاریخ خـود باورمند باشـند، هیچ چیـزی برای 

کشورشـان ناممکـن نخواهـد بود. 
آقـای ترامپ گفته اسـت: »مـا امـروز قدرت مندتر 
از همیشـه اسـتیم و تـا زمانـی کـه تاریـخ بـزرگ 
خـود را بـه یـاد داشـته باشـیم و تـا زمانـی کـه 
را  بهتـر  آینـده ی  داشـتن  بـرای  نبـرد  و  تـالش 
متوقـف نکـرده باشـیم، چیـز غیرممکنی بـرای ما 

وجـود نـدارد.«
رییـس جمهـور ترامپ، همچنان در این مراسـم از 
ارتـش ایـن کشـور نیـز قدردانـی کـرد و گفت که 

بـا افزایـش تحریم هـا علیـه ایـران ثابـت می کنـد کـه 
خواسـتار کاهـش و یا حـل دیپلماتیـک تنش های میان 

نیسـت.   کشـوری 
گفتـه می شـود کـه دو هفته پیـش امریکا پـس از وضع 
تحریـم علیـه رهبـر ایـران و رییـس سـپاه پاسـداران 

در 65 سـال گذشـته حتا یک سـرباز نیروی هوای 
این کشـور نیز کشـته  نشـده اسـت؛ زیرا آسـمان 

متلعـق به نیروهـای هوایی امریکا اسـت.
آقـای ترامـپ نخسـتین رییـس جمهـوری اسـت 
کـه پـس از 70 سـال در چنیـن روزی سـخنرانی 
کـرده اسـت. همزمان بـا گرامی داشـت از این روز، 
شـماری از باشـندگان امریـکا امـا در مقابـل کاخ 
سـفید در مقابـل سیاسـت های ترامـپ دسـت بـه 

زدند.  اعتـراض 
بـر بنیـاد گزارش هـا مراسـم گرامی داشـت از روز 
ملـی اسـتقالل امریـکا بـا مانـور جنگنده هـای اف 
نیـروی دریایـی آمریکا)فرشـتگان  18 اسـکادران 
 ،92 اچ  وی   ،60 اچ  ام  هلی کوپترهـای  آبـی(، 
جنگنده هـای اف 35، اف 20م و بمب افکـن بـی 

2 برگـزار شـد.
شـهروندانی کـه در این مراسـم حضور داشـتند از 
رییـس جمهـور خواسـتند کـه چهـار سـال دیگـر 
نیـز به عنـوان رییـس جمهـوری ایـن کشـور باقی 

. ند بما

ایـن کشـور، اعـالم کـرد کـه شـاید تحریم هایـی علیـه 
وزیـر خارجـه ی ایـن کشـور نیـز وضع شـود؛ امـا آقای 
ظریـف تاکید کرده اسـت کـه تحریم امریکا بـر زندگی 
شـخصی او هیـچ تاثیـری نخواهـد داشـت؛ زیـرا او نـه 
حسـاب بانکـی در خـارج دارد و نه اعضـای خانواده اش 

سـرمایه ای کـه نگران مسـدود شـدن آن باشـد. 
وزیـر خارجـه ی ایـران در بخـش دیگر ایـن گفت وگوی 
بـر  همچنـان  تایمـز  نیویـارک  روزنامـه ی  بـا  کتبـی 
پایبنـدی تعهـدات  سـایر کشـورهای عضـو برجـام نیـز 
تاکیـد کـرده اسـت؛ امـا او تاکیـد کـرده کـه توافـق 

هسـته ای بـر پایـه ی اعتمـاد اسـتوار نبـوده اسـت. 
بـه گفتـه ی جـواد ظریـف، در صورتی که سـایر اعضای 
برجـام بـه تعهـدات خـود عمـل کننـد، ایران کـه جزء 
ایـن توافق اسـت نیـز وفـادار ایـن توافق خواهـد بود. 

ایـن درحالـی اسـت کـه تنش هـا میـان ایـران و امریکا 
در ماه هـای اخیـر شـدت گرفته اسـت. هر چنـد دونالد 
ترامـپ گفتـه اسـت کـه بـرای گفت وگو بـا ایـران هیچ 
پیش شـرطی نـدارد؛ امـا هشـدار داده در صورتـی کـه 
ایـن کشـور تمایـل جنـگ بـا امریـکا را داشـته باشـد، 

آنـان را نابـود خواهـد کرد.

رییس جمهور غنی در زابل:
جلو فساد و ضایع شدن تجهیزات نظامی گرفته شود

محمـد اشـرف غنـی، در سـفرش بـه والیـت زابـل، 
اسـت  خواسـته  والیـت  ایـن  امنیتـی  مسـؤولین  از 
کـه جلـو فسـاد و ضایـع شـدن تجهیـزات نظامـی را 

بگیرنـد. 
بـه نقـل از خبرنامه ی ارگ ریاسـت جمهوری، رییس 
جمهـور غنی، پس از سـفر بـه والیت کندهـار، صبح 
روز جمعه)14سـرطان( بـه منظـور بررسـی اوضـاع 
امنیتـی وارد والیـت زابل شـده و با مسـؤوالن محلی 

ایـن والیـت دیـدار و گفت وگـو کرده اسـت. 
رییـس جمهور غنـی، در دیـدار با منسـوبین امنیتی 
زابـل، از آنـان خواسـته اسـت کـه اوضـاع امنیتـی 
ایـن والیـت را به گونـه ی دقیـق بـه او شـرح دهنـد 

بـه دنبـال حملـه ی تهاجمـی طالبـان بر پاسـگاه های 
امنیتـی در مربوطـات حـوزه ی دوم شـهر پلخمـری 
مرکـز والیـت بغـالن، بیـش از 10 نیـروی امنیتـی 
کشـته و زخمی شـدند و شـماری هم ناپدید شده اند. 
پنج شـنبه  حملـه  ایـن  می گوینـد،  امنیتـی  منابـع 
شـب بـر پاسـگاه امنیتـی نیروهـای پولیـس محلـی 
منطقـه ی  در  پولیـس  ریـزرف  کنـدک  نیروهـای  و 
»توله بـای« در حـوزه ی دوم امنیتـی پولیـس صـورت 
گرفته اسـت که در نتیجه ی آن شـش سـرباز پولیس 
محلـی و یـک نیـروی کنـدک ریـزرف جـان باخته و 

هفـت تـن از اعضـای ایـن قطعـه زخمـی شـده اند.
بسـم اهلل عطـاش، عضـو شـورای والیتـی بغـالن، بـه 
روزنامـه  صبـح کابـل می گوید که در حملـه ی طالبان 
بـر پاسـگاه نیروهـای پولیـس محلی در حـوزه ی دوم 
پولیـس، شـش تـن ایـن نیروها کشـته شـده و چهار 

تـا  در مـورد رفع تهدیدهـای موجـود تصامیم عاجل 
گرفتـه شـود.آقای غنـی گفتـه اسـت: »مـن این جـا 
بـه خاطـری آمـده ام کـه وضعیـت عمومـی بـه ویژه 
وضعیـت امنیتـی ایـن والیـت را مورد بررسـی دقیق 
قـرار دهـم و تصامیـم عاجـل اتخـاذ کنـم. بـرای من 
وضعیـت امنیتـی والیـت را اطمینان بخـش گـزارش 
ندهیـد؛ آنچـه را کـه واقعیـت دارد بـه گونـه ی دقیق 
ایـن  تشـریح کنیـد. خطراتـی کـه متوجـه امنیـت 
والیـت اسـت بایـد به صورت جـدی تحلیل شـود که 
چگونـه می توانیـم در وضعیت امنیتـی تغییر و بهبود 
جمهـوری،  ریاسـت  ارگ  خبرنامـه ی  در  بیاوریـم.« 
آمـده اسـت کـه رییس جمهـور به مسـؤوالن امنیتی 

تـن دیگـر ایـن نیروهـا زخمی شـده و اسـلحه ی آنان 
نیـز بـه دسـت طالبـان افتاده اسـت. به گفتـه ی آقای 
عطـاش، ایـن پاسـگاه ی امنیتی نیـز از سـوی طالبان 
بـه آتـش کشـیده شـده اسـت. در همیـن حـال یک 
منبـع امنیتـی کـه نمی خواهـد نامـی از او برده شـود 
امنیتـی  پاسـگاه  بـر  همچنـان  طالبـان  می گویـد، 
نزدیکـی  در  کـه  پولیـس  ریـزرف  سـربازان کنـدک 
پاسـگاه نیروهـای پولیـس محلی قـرار داشـت، حمله 
کردنـد که در نتیجه ی آن یک پولیس کشـته شـده و 
7 تـن دیگـر شـان زخمی شـده اند. اما پولیـس بغالن 
شـمار قربانیـان حملـه ی طالبـان را کمتـر گـزارش 

می دهـد.
بـه  بغـالن،  پولیـس  سـخنگوی  بشـارت،  جاویـد 
روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد کـه در ایـن حملـه 
یـک سـرباز پولیـس جـان باختـه و 3 تـن دیگرشـان 

زابـل دسـتور داده اسـت در فرماندهـی پولیـس ایـن 
والیـت تغییـرات بیاورنـد و منسـوبینی که سـال های 
تغییـر  داشـتند،  حضـور  پسـت  یـک  در  متمـادی 
را  اسـت: »شـرکت هایی  گفتـه  او  تبدیـل شـوند.  و 
کـه مسـؤولیت ترمیـم وسـایط و وسـایل نظامـی را 
دارنـد، اگـر به درسـتی کارشـان را انجـام نمی دهند، 
قراردادهـای آنـان را فسـخ کـرده، از کشـور خـارج 
کنیـد.«  ایـن درحالی اسـت کـه دو روز پیش محمد 
اشـرف غنـی، برای افتتـاح چندین پروژه ی انکشـافی 
بـه والیـت کندهـار رفتـه بـود و صبـح روز جمعه به 
منظـور بررسـی اوضـاع امنیتـی  وارد والیـت زابـل 

است. شـده 

و  پاسـگاه  سـقوط  همچنـان  او  شـده اند؛  زخمـی 
می کنـد.  رد  را  امنیتـی  نیروهـای  ناپدیدشـدن 

بشـارت افـزود کـه در ایـن درگیری هـا همچنان سـه 
هراس افگـن طالـب کشـته و دو تن دیگرشـان زخمی 
شـده اند. ایـن درحالی اسـت که حدود سـه روز پیش 
نیـز طالبـان بـر یـک پاسـگاه امنیتـی در منطقـه ی 
گـرگ، شـهر پلخمـری حمله کردنـد که پنـج نیروی 

امنیتـی نیـز در آن رویـداد جـان باختند. 
از  افغانسـتان،  شمال-شـرق  در  بغـالن  والیـت 
والیت هـای بـه شـدت ناامن اسـت. طالبان بـا حضور 
گسـترده در ایـن والیـت، شـاهراه کابـل - شـمال را 
بـه شـدت ناامـن کرده انـد و اگر ایـن والیـت از وجود 
طالبـان پاک سـازی نشـود، احتمـال این کـه حکومت 
با مشـکالت جدی تر روبه رو شـود، بسـیار زیاد اسـت.

شش تن
از نیروهای پولیس محلی در بغالن جان باختند
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مسجدی که به خاطر فرش کفار 
بسته ماند

همـه ترسـیده بودنـد؛ بـا چشـمانی بُهـت زده و پـر از ترس بـه اتفاقی 
بـود نـگاه می کردنـد و  افتـادن  کـه پیـش مسـجد قریـه در حـال 
لبان شـان بـه سـکوت بسـته شـده بـود. تـرس در دل همـه ی آن 
جمعیـت رخنـه کـرده بـود و کسـی بـر خـود ایـن جـرأت را نمی داد 
کـه اعتـراض کنـد. چهـار نفر کـه از گـروه طالبـان بودند، بـه قریه ی 
نعیـم شـان آمـده بودنـد و جلو دروازه ی مسـجد مردان قریـه را جمع 
کـرده بودنـد و یـک نفـر از آن چهار طالب که مسـن تر از بقیه ی شـان 
بـود، بـر صحـن کاه گلی مسـجد بـاال شـده بـود؛ راه می رفـت و برای 
آن جمعیتـی که در دوروبر مسـجد جمع شـده بودنـد، حرف می زد و 
هـر چنـد دقیقـه یک بار ایـن جملـه را در حرف هایش تکـرار می کرد 

و می گفـت: »نمـاز خوانـدن بـر فـرش کفـار جایز نیسـت«
نعیـم کودکـی اش در قریـه گذشـته اسـت و آن روزهـا بـا ایـن کـه 
شـنیده بـود در کابـل و خیلی از شـهرهای دیگر طالبان فـرار کرده اند 
و آن جاهـا حکومـت حـرف اول و آخـر را می زنـد؛ امـا در قریه ی دور 
دسـت آن هـا هنـوز طالبـان داشـتند حکمرانـی می کردنـد و هـر روز 
بـرای روال عـادی زندگـی مـردم آن قریـه مشـکل خلـق می کردند. 

نعیـم می گویـد کـه آن روز بـا تعـدادی از کـودکان هم سـن و سـال 
خـود در پیـش میـدان مسـجد قریه ی شـان زیـر سـایه ی درختـی 
تنومنـد، مشـغول بـه بـازی بودند که جمعـی از ریش سـفیدان قریه با 
یـک موتـر باری وارد قریه شـدند. وسـایل پشـت آن موتـر چند تخته 
فـرش قالینـی و موکیـت، جانمـاز، آفتابـه و یـک دسـتگاه صوتـی بـا 
بلندگویـش بـود کـه آن ریش سـفیدان بـرای مسـجد قریـه خریداری 

کـرده بودنـد و از ولسـوالی آمـده بودند. 
مسـجد آن قریـه ی دور دسـت کـه نعیـم در آن کودکـی خـود را 
گذرانـده بـود، آن روزهـا تازه تاسـیس شـده بود و اهالـی قریه با چند 
روز کار دسـته جمعی، توانسـته بودنـد آن را برای خوانـدن نماز آماده 
کننـد. ایـن ریش سـفیدان هـم که از بـزرگان قریـه بودند بـا پولی که 
از کـدام مؤسسـه ی خارجـی با وسـاطت  یکـی از اهالی قریـه دریافت 
کـرده بودنـد، آن روز صبـح زود بـه مرکـز والسوالی شـان رفتـه بودند 
کـه بـرای مسـجد قریه وسـایل مـورد نیـاز را بخرند تـا بتواننـد برای 
شـام آن شـب نمـاز جماعت برگزار کننـد و همه منتظر برگشـت این 

بودند.  ریش سـفیدان 
نعیـم کـه حـاال در شـهر کابـل زندگـی می کند و جوان شـده اسـت، 
می گویـد کـه مـا آن قریـه را بـه خاطـر حکومـت طالبانـی و جنـگ 
و ناامنـی رهـا کردیـم و خیلـی سـال اسـت کـه دیگـر بـه آن قریـه 
اسـت،  تمـاس  در  هنـوز  کـه  هم قریه هایـش  از   امـا  برنگشـته ایم؛ 
شـنیده اسـت که از آن مسـجد حاال مخروبـه ای بیش نمانده اسـت و 
همان روز که آن چهار طالب دروازه ی مسـجد را بسـتند و نگذاشـتند 
مـردم در آن نمـاز بخواننـد، تا هنوز دروازه ی آن مسـجد بسـته مانده 
اسـت و بعدهـا اهالی قریه در گوشـه ی دیگر آن قریه مسـجد کوچک 
باقـی  قریـه کـه  اهالـی آن  از  اندکـی  تعـداد  و  دیگـری سـاخته اند 
مانده انـد در آن جـا نمـاز می خواننـد؛ خیلی هـا بـه شـهرهای دیگـر و 

مرکـز ولسـوالی گریخته انـد.
نعیـم از آن روز حـرف می زنـد و می گویـد کـه آن روز چهـار عضـو 
طالبـان ریش سـفیدان قریـه را در میـدان جلو مسـجد دست شـان را 
بسـتند و ماننـد اسـیران جنگی با آنـان رفتار می کردنـد و فرش هایی 
را کـه ریش سـفیدان بـرای مسـجد خریـده بودنـد، آتـش زدنـد و بـر 
دروازه ی مسـجد یـک قفـل بـزرگ انداختنـد و برای مـردم می گفت: 
»در مسـجدی کـه کفـار بـرای آن فـرش خریـده باشـد، نمـاز قبـول 
نمی شـود و آن مسـجد را بایـد آتـش زد. در ایـن مسـجد همـان بهتر 

کـه نمـاز نخوانـی، ایـن طـوری گناه تـان کم تـر خواهـد بود.«
آن روز طالبـان، آن چنـد ریش سـفید قریـه را بـا خـود بردنـد و ایـن 
ریش سـفیدان تـا بیسـت روز نـزد طالبـان اسـیر ماندنـد و شـکنجه 
شـدند تـا بگوینـد که پول آن فرش هـا را از کجا آورده انـد و آن مردی 

کـه پـول خارجی هـا را آورده کی اسـت؟
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در این سـتون، برگرفتـه از قصه های 
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگی خـود را تحت سـلطه ی طالبان 
در افغانسـتان گذرانده انـد و خاطرات شـان را بـا روزنامـه ی صبح کابل 
شـریک کرده انـد. خاطرات تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـه ی 
فیس بـوک روزنامـه ی صبـح کابـل بـا ما شـریک کنیـد. مـا متعهد به 

حفـظ هویـت شـما و نشـر خاطرات تان اسـتیم.

مـردی  هـر  بـرای  تنـش  برجسـتگی های 
او  از  چـه  هـر  کنـون  تـا  اسـت.  تحریک آمیـز 
عکـس دیـدم، لباس هایـش گویـی بـا وسـواس 
عجیبـی بـرای بـه نمایـش گذاشـتن اندام هـای 
جنسـی اش انتخـاب شـده. حیـن اجرا هـم غالبا 
بسـیار  لباس هـای  و  نیم برهنـه  پسـتان های  بـا 
سکسـی بـه صحنـه ظاهـر می شـود. کلیپ هایی 
کـه تاکنـون از او نشـر شـده، بـه روشـنی تمرکز 
بـر جلب توجه به تنانگـی زن دارد. او خواننده ای 
بـا جذابیـت خاصـی اسـت کـه بـا نـوع خاصی از 
پوشـش غربـی، در بـازار هنر جهان حضـور دارد. 
نیکـی مینـاژ، خواننـده ی آمریکایـی ای اسـت که 
از رپرهـای پـرآوازه ی جهـان شـناخته می شـود؛ 
او بـا ایـن اوصـاف، در سـرزمین وحـی می آیـد. 
سـرزمین وحـی، جایی ا سـت کـه خدا بـا آخرین 
پیامبـرش در آن جـا سـخن گفتـه و مسـلمانان 
جهـان هر سـال بـرای اجرای مراسـم دینی شـان 
از هـر گوشـه ی دنیـا بـه ایـن سـرزمین می آیند 
نیکـی  کننـد.  عهـد  تجدیـد  دین شـان  بـا  تـا 
مینـاژ امـا بـا 1400 سـال تاخیر از زمـان آخرین 
پیامبـر بـه سـرزمین وحـی، تـا بـا پیـچ و تاب ها 
و برجسـتگی های بـدن و رقـص هوس انگیـزش، 
آزادی هـای  درک  از  خاصـی  گونـه ی  پیـام آور 
انسـان در قرن بیسـت و یکم باشـد. نیکی میناژ، 
قـرار اسـت به انسـان عربسـتانی چـه بگوید؟ این 
پیـام آوری کـه از دنیایـی بـه کلـی دور از روح و 
روان و درک انسـان خاورمیانـه حـرف می زنـد، 
بنیـاد رابطـه اش را بـا انسـان عربسـتانی چگونـه 

اسـتند؟ کی هـا  مخاطبانـش  می سـازد؟ 
نفس هـای  واپسـین  در  حتـا  اسـالمی،  جوامـع 
انقیـاد دینـی در جوامـع دیگـر، نیـز بـر مبنـای 
روایـت دینـی بـه زندگـی و پیرامون شـان نـگاه 
می کننـد؛ همیـن باعـث شـده اسـت تـا حتا یک 
سـرزمین های  در  دموکراتیـک  سیاسـی  نظـام 
نیـم  نظام هـای  نگیـرد.  شـکل  اسـالمی 
دموکراتیـک چنـد تایـی هسـت؛ امـا نظامـی که 
بـر اسـاس موازیـن کنونـی جهـان و درک مدرن 
از جریـان یافتن قـدرت مردمی در شـاهرگ های 
حکومت اسـت، در جهان اسـالم دیده نمی شـود. 
جهـان اسـالم، بـا نوعـی عقب گرایـی در حوزه ی 
فرهنـگ سیاسـی و اجتماعی، دسـت بـه گریبان 
بیـان  آزادی  زمینـه ی  در  محدودیت هـا  اسـت. 
و نـوع پوشـش ظاهـر سـخت ایـن جوامـع، در 
رابطه گرفتـن بـا دنیایـی مدرن را نشـان می دهد. 
تـا کنـون نیـز بسـیاری از کشـورهای اسـالمی 
تحت تسـلط نظام هـای مطلقه و اسـتبدادی قرار 

دارنـد. محتـوای ارزش های اجتماعـی و فرهنگی 
در جوامـع اسـالمی تـا حد زیادی ریشـه ی دینی 
تابوهـا  از  انبوهـی  حامـل  جوامـع  ایـن  و  دارد 
اسـتند کـه بحـث در محـور آن بـه کلـی ممنوع 
اسـت و هـر کسـی کـه بخواهـد از خطوط سـرخ 
تابوهـا بگـذرد بـا قصـاوت سـخت مـورد تنبیـه 
قـرار می گیـرد. دنیـای اسـالم، در واقـع از جهات 
زیـادی فاصله ی ارزش هـا و قواعد اجتماعی اش را 
بـا جهـان مـدرن حفظ کرده اسـت. اگـر از بحث 
مسـلمان هایی کـه بـه غـرب مهاجـر شـده و یک 
یـا دو نسـل زیسـته اند، بگذریـم؛ دسـت کم ایـن 
تیـره  بسـیار  اسـالمی  فاصلـه در درون جوامـع 
اسـت. وقتـی به سـرزمین هایی که جایـگاه دینی 
و مذهبی خاصی در درون جوامع اسـالمی دارند، 
نـگاه می کنیـم، فاصلـه ی فرهنگی و ارزشی شـان 
را بـا جهـان مـدرن بسـیار بیش تر می یابیـم. این 
نقـاط خـاص بـا سرسـختی بیش تـری در برابـر 

ارزشـهای جهـان مـدرن مقاومـت کرده انـد. 
سـرزمین وحـی، سـرزمینی بـا قداسـت خـاص 
بـرای مسـلمانان جهـان اسـت. اطالعاتـی که در 
جامعـه ی  کـه  می دهـد  نشـان   داریـم،  دسـت 
عربسـتان بـا نوعـی سـنت گرایی و سـنت باوری 
مفـرط در جهـان کنونـی ظاهـر شـده و درهـای 
و  اجتماعـی  تحـوالت  روی  بـه  جامعـه  ایـن 
بسـته  درون دینـی،  نـگاه  نوعـی  بـا  فرهنگـی 
مانده اسـت. سـاختارهای اجتماعـی در جامعه ی 
صـد  در  و  بـوده  ایسـتایی  دچـار  عربسـتان، 
سـال گذشـته کـه بشـر بـا طلیعـه ی ارزش هـا و 
سـاختارهای مـدرن انس و الفـت بیش تری یافته 
اسـت، جامعـه ی عربسـتان، بـا قـدرت در برابـر 
تحـوالت مقاومـت کـرده و در نهایـت تبدیـل به 
مرکـزی بـرای حمایـت از افراط گرایـی دینـی در 

دیگـر جوامـع اسـالمی شـده اسـت. 
شـاید از عمده دالیلی که سـردم داران عربسـتان 
سـعودی توانسـتند خـط فاصـل خـود بـا جهـان 
امـروز در زمینه ی آزادی های اجتماعی، سیاسـی 
و فرهنگـی را حفـظ کننـد، مرکزیـت اعتقـادی 
ایـن سـرزمین بـرای بیش از یـک ملیارد انسـان 
بـرای مسـلمان ها سـرزمین  روی زمیـن اسـت. 
وحـی، و مشـخصا مکـه، ارزش مندتریـن قطعه ی 
جغرافیایـی زمیـن اسـت؛ چـرا کـه خانـه ی خدا 

در مکه اسـت. 
زمینه هـا  تمـام  در  اسـالمی  مبانـی  در  تحـول 
نوعـی بدعـت پنداشـته می شـود و هر کسـی که 
بانـی ایـن بدعـت باشـد، از جانـب منابـع دینـی 

مـورد توبیـخ قـرار می گیـرد.

از اسـالم ارائـه کـرده اسـت، از چنیـن نگرشـی 
دفـاع می کننـد. از عمده تریـن اتهام هـا بـر دولت 
عربسـتان، دفـاع از گروه هـای افراطـی دینـی در 
سـطح جوامـع اسـالمی اسـت. آمدن ماریـا کری 
و آغـاز بـه کار دیسـکوی حـالل و حـاال هـم نوید 
آمـدن نیکـی میناژ، بـه طور حتم روایـت افراطی 
عربسـتان را در پیشـگاه گروه هـای افراطی ای که 
تحـت تسـلط و مدیریـت ایـن کشـور در دیگـر 
کشـورهای اسـالمی ایجاد شـده اند را زیر سـوال 
سـادگی  بـه  نمی تـوان  هرچنـد  می دهـد.  قـرار 
سـطح واکنش هـای گروه هـا و جوامـع اسـالمی 
دیگـر را در ایـن زمینـه خیلی دقیـق اندازه گیری 
کـرد؛ امـا شکسـتن یـخ ایـن زمینـه، نشـان از 
بـروز تحـول دارد؛ حتا اگر شـاهزاده ی عربسـتان 
بخواهـد در همیـن سـطح محـدود فعالیت هایش 
را در ایـن زمینـه حفـظ کرده و با دیـد اقتصادی 
ایجـاد  فرصـت  منظـر  ایـن  از  عربسـتان  بـرای 
کنـد، بـاز هـم دگراندیش هایـی کـه سال هاسـت 
در دیگـر جوامـع اسـالمی متأثـر از روایـت دینی 
پشـتیبانی  امکانـات  و  پـول  بـا  کـه  عربسـتان 
می شـود، نتوانسـتند به درون ارزش های اسالمی 
غنیمـت  را  فرصـت  کننـد،  رخنـه  ارائه شـده 
شـمرده و از ایـن امـر بـه نفـع اندیشـه ی شـان 
اسـتفاده می کننـد. کوتـاه سـخن این کـه جهان 
اسـالم، گویی در آسـتانه ی یک تحـول قرار دارد. 
حتـا اگـر حکومت عربسـتان بـا هر سـاز و کاری 
بخواهـد بـرای همیشـه ایـن روند را در سـطحی 
خـاص مدیریـت کنـد، امکانش نیسـت و بحث از 

کنترل شـان بیـرون خواهـد آمـد. 
ایـن  برابـر  در  امـا  افغانسـتان  دینـی  منابـع 
رفتارهـای غیـر دینـی دولـت عربسـتان سـکوت 
اختیـار کرده انـد. شـاید قسـمتی از ایـن سـکوت 
بـه دالیـل مالـی برگـردد؛ امـا یقینـا که قسـمت 
علمـای  سـردرگمی  بـه  آن  از  توجهـی  قابـل 
افغانسـتان در ایـن قبال مربوط می شـود. شـدت 
فشـار علمـا بـر جامعـه ی افغانسـتان در زمینه ی 
ارزش هـای اسـالمی و دشمنی شـان بـا مظاهـر 
تمـدن جدید بسـیار زیاد اسـت. حتا در بسـیاری 
از والیات افغانسـتان برگزاری کنسـرت موسـیقی 
خواننـدگان مـرد ممکـن نیسـت، چـه برسـد که 
پوشـش  سـطح  کـه  ایـن  بـا  زن.  خواننده هـای 
هنرمنـدان بـا تعریـف علمـای دینـی افغانسـتان 
بـا پوشـش دینـی تـا حـد زیـادی مطابق اسـت؛ 
امـا با آن هم دشـمنی با موسـیقی سـطح فعالیت 
هنرمنـدان افغانسـتان را محدود کـرده و آن ها را 
در تنگ نـا قـرار داده اسـت. از عمـده بحث هـای 
منابع دینی افغانسـتان مسـأله ی پوشـش اسـت. 
وقتـی یـک خواننـده ی زن امریکایی با پوششـی 
نیم عریـان مجـوز هنرنمایی و رقص در سـرزمین 
بایـد  یـا  افغانسـتان  علمـای  می یابـد،  را  وحـی 
بـا قافلـه ای کـه جلـودارش عربسـتان سـعودی 
اسـت و هدفـش ختـم دشـمنی بـا رفتارهـای و 
ارزش هـای جهـان نـو اسـت، همـگام شـوند یـا 
بایـد بـه صـورت علنـی بـه تکفیـر منابـع دینـی 
و حاکمـان عربسـتان پرداختـه و از ایـن بـه بعـد 
خـود بـه اسـتفتاء در ایـن زمینه هـا بپردازنـد و 
راه خـود را در امـور دینـی مسـتقل از عربسـتان 
طی کننـد.  حـرف آخر ایـن که تلطیف خشـونت 
حاکـم بـر منابع دینـی، یکی از مسـایل جدی در 
کاهش سـطح خشـونت در جوامع اسـالمی است. 
مـا ناگزیـر بـه زیسـتن بـا جهـان و ارزش هـای 

انسـانی حاکـم بـر جهـان کنونی اسـتیم.

عربسـتان سـال های  بـرای  امـا  اخیـر  دو سـال 
حساسـی بوده اسـت. محمد ابن سـلمان، ولیعهد 
عربسـتان، بـرای تابوشـکنی و نوآوری های جدید 
در جامعـه ی عربسـتان خیز برداشـته و کارهایی 
اجتماعـی  سـطح  در  هـم  مهمـی  ظاهـر  بـه 
انجـام داده اسـت؛ امـا چنـد مـورد اخیـر بسـیار 
بحث برانگیـز اسـت. مدتـی پیـش ماریـا کـری، 
خواننـده ی زن امریکایـی، بـه عربسـتان دعـوت 
شـد تـا برای مـردم آن جامعـه بخوانـد و برقصد. 
بعـد از آن دیسـکوی حـالل آغـاز بـه کار کـرد. 
ایـن روزهـا هـم بحـث از کنسـرت نیکـی میناژ، 
در میـان اسـت. مشـاهده ی چنیـن رفتارهایـی 
در جامعـه ی بسـیار سـنتی و بـه شـدت دینـی 
عربسـتان، ایـن پرسـش را مطـرح می کنـد کـه 
آیـا واقعـا جهان اسـالم در آسـتانه ی یـک تحول 
قـرار دارد یـا تنها رشـته ای از رفتارهـای مدرن با 
پشـتیبانی قـدرت دولتـی در عربسـتان مطـرح و 

در محـدودی خاصـی باقـی خواهـد مانـد؟ 
خانـدان آل سـعود، بـدون شـک تسـلط بسـیار 
جـدی بر جامعـه ی عربسـتان دارند. تمـام منابع 
تاثیرگـذار اجتماعـی و سیاسـی در کنتـرل ایـن 
خانـدان قـرار دارد و بیـش از یـک قـرن اسـت 
ایـن خانـدان خطـوط اصلـی زندگـی اجتماعی و 
سیاسـی مردم این سـرزمین را ترسـیم می کنند. 
اکنـون یکـی از دایـره ی این خاندان سـر برآورده 
و قـدرت را در خدمـت رده ای از ارزش های مدرن 
قـرار داده اسـت. بـه علـت تسـلط بالمنازعـه ی 
خانـدان آل سـعود بـر جامعـه، تاکنـون روایـت 
روشـنی از واکنش مردم عربسـتان در این زمینه 
وجود ندارد. مشـخص نیسـت که چـه طیف هایی 
در عربسـتان از ایـن رفتارهـا و نوآوری ها حمایت 
می کننـد و چـه طیف هایـی مخالـف آن اسـتند. 
حتـا منابـع دینی عربسـتان در این قبال سـکوت 
اختیـار کرده انـد. قـدر مسـلم این اسـت کـه اگر 
هـر تحولـی از ایـن دسـت در عربسـتان رخ دهد 
بیابـد،  مردمـی  پذیـرش  و  تعمیـم  زمینـه ی  و 
می توانـد نقطـه ی آغـاز تغییر در جوامع اسـالمی 
خصوصـا آن سـرزمین هایی کـه بـه عربسـتان به 

چشـم الگـو نـگاه می کننـد، تلقی شـود.
افراطـی  گروه هـای  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
زیـادی در کشـورهای اسـالمی بـا تعریـف دینی، 
چارچوب هـای  از  عـدول  دلیـل  بـه  را  مـردم 
سـخت  نگـرش  می کشـند.  اسـالمی  ارزشـی 
دینـی، توسـط ایـن گروه هـا در جوامـع اسـالمی 
پشـتیبانی می شـود و گفته می شـود کـه تعدادی 
از ایـن گروه هـا بـا روایـت خاصـی که عربسـتان 

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: 350 $

 ریحان تمنا

نیکی میناژ در سرزمین وحی
عربستان به کجا می رود؟

فیروزه سیمین


